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"O Senhor Criou um Libertador"

Mostrar Notas e Transcrições
Descrição geral do podcast:
Siga-o: A Come, Follow Me Podcast com Hank Smith & John Bytheway
Você já sentiu que a preparação para sua aula semanal "Venha, Siga-me" é insuficiente? Junte-se aos
anfitriões Hank Smith e John Bytheway enquanto eles entrevistam especialistas para fazer seu estudo para
o curso "Vinde, siga-me" da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não apenas agradável,
mas original e educacional. Se você está procurando recursos para tornar seu estudo fresco, fiel e
divertido - não importa sua idade - então junte-se a nós todas as sextas e sábados.

Descrições do Episódio Podcast:
Parte 1:
O que significa que o Senhor entrega as pessoas a um pacto? Dr. Dana Pike explora o padrão de
arrependimento, de fazer pactos, de prosperidade, de quebrar pactos, de cativeiro, e depois o Senhor
levanta libertadores e juízes no Livro dos Juízes. Além disso, discutimos as dificuldades da violência na
Bíblia hebraica, assim como revisamos o que aconteceu com os israelitas e o Reino Dividido.

Parte 2:
O Dr. Pike continua sua discussão sobre Gideon, e Deborah no Livro dos Juízes. O Dr. Pike explora a
história de Sansão no Livro dos Juízes e compartilha seu testemunho como estudioso e homem de fé.
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00:00 Parte 1-Dr. Dana Pike
01:04 Apresentações ao Dr. Dana Pike
02:54 Deuteronômio e Juízes: Uma visão geral
04:14 1 Crônicas e 2 Crônicas
09:20 Decifrando o propósito do Redactor
14:55 A influência do Redactor nos Juízes
16:23 Os juízes são a favor do rei ou a favor de Jeová?
19:55 As três partes dos Juízes
26:07 Josué 1
29:40 Os israelitas combatem os cananeus
33:35 Possível linha do tempo na Idade do Ferro
35:10 Evidência de que os israelitas não destruíram os cananeus
39:12 Por que o Senhor libertou os israelitas do Egito?
41:41 Ciclo Israelita similar ao Ciclo do Orgulho Nefita
44:12 A importância de lembrar o Senhor e os convênios
44:58 Baal não é o deus sol
50:21 Idolatria moderna
54:47 A garantia é dada pelo Senhor
1:02:10 Fim da Parte I-Dana Pike

Parte 2
●
●
●
●
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●
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●
●
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●

00:00 Parte II- Dr. Dana Pike
00:32 Como foram escolhidos os juízes?
02:38 O significado de "Senhor dos Anfitriões".
03:56 Deborah como profetisa
05:40 Barack, o líder militar israelita segue Deborah e o Senhor
08:30 Jael e o espigão da tenda e o Senhor "seguindo através"
11:36 Juízes 5 é uma canção
12:15 Juízes 6 as coisas começam a dar errado
14:36 Um mensageiro divino visita Gideon
16:36 Gideon pede a tranquilidade do Senhor
19:20 Gideon derruba altares e bosques para outros deuses e a história do velo
22:45 Gideon tem muitos para lutar
26:48 O Dr. Pike compartilha uma experiência pessoal com o Senhor e deseja ter certeza
28:27 O Senhor travará nossas batalhas
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33:01 A difícil história de Japhthah nos Juízes 10 e 11
41:38 Sansão será um nazireu
45:51 Sansão se casa fora do pacto e perde uma grande aposta
48:11 Sansão arruína plantações com raposas e marcas de fogo, mata filisteus com uma
mandíbula
50:28 Deliliah tenta descobrir o segredo de sua força
55:19 Os juízes têm exemplos negativos e positivos
57:51 O "apêndice" dos Juízes
1:02:15 Dr. Pike compartilha seu testemunho como estudioso e homem de fé
1:05:48 Fim da Parte II-Dr. Dana Pike
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Dana M. Pike (dana_pike@byu.edu) era professora de escrituras antigas na BYU quando esta foi escrita.
Dana M. Pike é professora das antigas escrituras e dos antigos estudos do Oriente Próximo na
Universidade Brigham Young. Ele nasceu em Boston e foi criado em Massachusetts e New Hampshire.
Sua família ingressou na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias quando ele tinha doze anos
de idade. Ele veio para a BYU como graduado, onde obteve um BS em antropologia/arqueologia. Em
seguida, obteve o PhD em Bíblia hebraica e antigos estudos do Oriente Próximo pela Universidade da
Pensilvânia. Desde que chegou à BYU em 1992, Pike lecionou dois anos no Centro de Jerusalém da
BYU, trabalhou como um dos editores internacionais dos Manuscritos do Mar Morto e serviu como
coordenador da especialização em Estudos do Antigo Oriente Próximo da BYU, como diretor de
publicações do Centro de Estudos Religiosos, e como reitor associado da Educação Religiosa.
Atualmente, ele está servindo como presidente do Departamento das Escrituras das Antigas Escrituras. Os
interesses de pesquisa de Pike se concentram no Antigo Testamento e nos Pergaminhos do Mar Morto.
Ele publicou artigos para o público acadêmico e para o público dos Santos dos Últimos Dias.
Ultimamente, ele tem ministrado cursos sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e a história e
cultura do Israel antigo. Ele vive com sua esposa, Jane Allis-Pike, em Mapleton, Utah. Eles têm três filhos
e sete netos.
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Aviso de Uso Justo:
O Follow Him Podcast com Hank Smith e John Bytheway pode fazer uso de material com direitos
autorais, cujo uso nem sempre foi especificamente autorizado pelo detentor dos direitos autorais. Isto
constitui um "uso justo" e qualquer material com direitos autorais, conforme previsto na seção 107 da Lei
de Direitos Autorais dos EUA. De acordo com o Título 17 da Seção 107 da U.S.C., o material deste
podcast é oferecido publicamente e sem fins lucrativos, ao público ou à Internet para comentários e fins
educacionais e informativos sem fins lucrativos. A isenção de direitos autorais nos termos da Seção 107
da Lei de Direitos Autorais de 1976, é permitido o uso justo" para fins tais como crítica, comentário,
reportagem de notícias, ensino, bolsas de estudo e pesquisa. Nesses casos, é permitido o uso justo.
Nenhum copyright(s) é(são) reivindicado(s).
O conteúdo é transmitido para fins de estudo, pesquisa e educação.
A emissora não obtém nenhum lucro com o conteúdo transmitido. Isto se enquadra nas diretrizes de "Uso
justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Nota:
O Podcast Follow Him com Hank Smith e John Bytheway não é afiliado à Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias nem à Universidade Brigham Young. As opiniões expressas nos episódios
representam apenas as opiniões dos convidados e dos podcasters. Embora as idéias apresentadas possam
variar dos entendimentos ou ensinamentos tradicionais, elas não refletem de forma alguma críticas à
Igreja de Jesus Cristo dos líderes, políticas ou práticas dos últimos dias.
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Hank Smith:

00:00:01

Bem-vindo a segui-lo. Um podcast semanal dedicado a ajudar
indivíduos e famílias com seu estudo "Venha, siga-me". Eu sou
Hank Smith.

John Bytheway:

00:00:09

E eu sou John Bytheway.

Hank Smith:

00:00:10

Nós adoramos aprender.

John Bytheway:

00:00:11

Nós adoramos rir.

Hank Smith:

00:00:13

Queremos aprender e rir com você.

John Bytheway:

00:00:15

Como juntos, nós O seguimos.

Hank Smith:

00:00:19

Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio do
FollowHIM. Meu nome é Hank Smith. Eu sou seu anfitrião.
Estou aqui com meu poderoso homem de valor, o coapresentador John Bytheway. Bem-vindo, John Bytheway, a
FollowHIM, outro episódio.

John Bytheway:

00:00:35

Só você diria isso. O público está rindo conosco enquanto olham
para mim e tentam fazer com que esses adjetivos se encaixem.

Hank Smith:

00:00:43

João, você é um homem poderoso e de valor que vem dos
Juízes 6:12, porque hoje vamos passar nosso tempo no livro dos
Juízes, falando sobre o que acontece com o Reino de Israel após
a morte de Josué. Portanto, precisávamos de uma grande
mente para nos ajudar a dar sentido a tudo isso, João. Então,
quem está conosco hoje?

John Bytheway:

00:01:04

Sim, somos gratos por ter a Dra. Dana M. Pike, e este é um rosto
e uma voz com os quais estou familiarizado, porque eu adoro
assistir a essas discussões em mesas redondas. Dana M. Pike é
professora emérita das Escrituras Antigas e dos Estudos do
Antigo Oriente Próximo na Universidade de Brigham. Ele
recebeu seu Bacharelado em Arqueologia e Antropologia do
Oriente Próximo da Universidade de Brigham e seu PhD em
Bíblia hebraica e Estudos do Oriente Próximo Antigo da
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Universidade da Pensilvânia. E depois de sete anos como
coordenador do Departamento Interdepartamental de Estudos
do Oriente Próximo e quatro anos como Decano Associado de
Educação Religiosa, ele serviu três anos como presidente do
Departamento das Escrituras Antigas. E eu sei, Hank, você me
disse que ele fez muito trabalho nos Manuscritos do Mar
Morto.
Hank Smith:

00:01:55

Definitivamente. Eu diria a melhor mente da igreja sobre os
Pergaminhos do Mar Morto.

John Bytheway:

00:01:58

Uau.

Dra. Dana Pike:

00:01:59

Vou negar isso.

John Bytheway:

00:01:59

Sim.

Hank Smith:

00:02:00

Sim.

John Bytheway:

00:02:01

Ele e sua esposa, Jane, têm três filhos e oito netos. Nossos
ouvintes talvez nos tenham ouvido falar sobre o Sperry
Symposium que eles têm todos os anos e costumam compilar
um livro. Ele escreveu um capítulo chamado Os pobres e os
necessitados no livro de Isaías. Isso está em uma das
compilações do Sperry Symposium chamada The Covenant of
Compassion (O Pacto de Compaixão). Ele também é um autor
contribuinte de um livro que já mencionamos aqui antes, From
Creation to Sinai. Você escreveu sobre o Livro dos Números
nesse livro. Também há um livro, eu sei que o tenho, Jeová e o
Mundo do Antigo Testamento, onde ele foi um dos editores.
Por isso, estamos entusiasmados em ter uma mente tão grande
com um fundo perfeito para o que queremos falar hoje
conosco. Por isso, obrigado por se juntar a nós.

Dra. Dana Pike:

00:02:41

Obrigada por me ter convidado. É bom estar aqui.

Hank Smith:

00:02:43

Dana, estamos hoje no Livro dos Juízes e, eu não sei, nos dê
uma pequena prévia aqui. Joshua morre, e parece-me que as
coisas vão mal.

Dra. Dana Pike:

00:02:54

De muitas maneiras, eles são apresentados como descendo,
com certeza. Ouvi Hank, um comentário que você fez no início
do vídeo sobre Deuteronomia. E você disse algo como: "Eu
normalmente não acordo e penso, vou recorrer ao livro de
Deuteronômio para inspiração". E eu pensei para mim mesmo,
primeiro, pensei: "Como isso poderia ser? Há coisas ótimas no
Deuteronômio".
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Hank Smith:

00:03:17

Isso é verdade.

Dra. Dana Pike:

00:03:17

E número dois, espere até chegarmos aos juízes. É um livro
desafiador. É um livro importante em uma série de livros que
apresentam uma visão geral da atividade israelita na terra de
Canaã, seguindo Josué e os israelitas entrando em Canaã. E há
algumas histórias dramáticas, as pessoas conhecem Sansão, as
pessoas conhecem Deborah e Gideon. Há algumas coisas
realmente desafiadoras e preocupantes aqui, e não estamos
acostumados com a violência e a imoralidade e outras coisas
que são apresentadas aqui. E eu acho que uma das grandes
perguntas a fazer sempre que estamos estudando as escrituras,
não importa o que seja, por que isso está aqui? Quero dizer, o
que é suposto estar fazendo? O que é suposto estar nos
dizendo? Ou aonde nos leva? Há algumas boas lições ao longo
do caminho. Espero que possamos encontrar um pouco de
inspiração à medida que avançamos por aqui.

Hank Smith:

00:04:04

Você disse anteriormente quando estávamos conversando que
o livro de Deuteronômio é uma espécie de pista até o Livro dos
Juízes? O escritor supõe que você conhece Deuteronômio?

Dra. Dana Pike:

00:04:14

Eu diria que sim. Mas vamos colocar desta forma, em um
esboço em miniatura, há dois tipos de visões gerais da história
de Israel que temos relatos narrativos profissionais. Uma é a
primeira e a segunda Crônicas. Normalmente não gastamos
muito tempo com isso. E isso foi produzido provavelmente nos
anos 400 a.C. após o exílio babilônico ter retornado do exílio,
reconstruindo o templo e o que você tem. Um tipo de
representação sacerdotal ideal de Davi e Salomão, e coisas
relacionadas ao templo e aos Reis de Judá. Mas aquela com a
qual lidamos tipicamente, a visão geral com a qual lidamos
tipicamente é a que temos no Deuteronômio através de Josué,
Juízes, Samuel e Reis. Este é um termo acadêmico, certo? Os
estudiosos inventaram isto, é chamado de História do
Deuteronômio, e o Deuteronômio deve simplesmente fluir da
língua, mas não pode.

Dra. Dana Pike:

00:05:13

O sufixo -ístico no final é tentar dizer-lhe que é como o
Deuteronômio. O sentido é que os ensinamentos, os princípios,
o vocabulário até mesmo no livro do Deuteronômio foram
utilizados na redação de Josué, Juízes, Samuel e Reis. Agora
redação é outra palavra que os membros da igreja podem não
usar muito, mas um redator, alguém que reúne várias fontes
antigas, as combina, coloca sua própria voz, produz uma nova
obra literária. Isto é algo com que os santos dos últimos dias
estão muito familiarizados, porque Mórmon ao produzir O Livro
de Mórmon é o exemplo clássico de alguém que produz uma
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redação, certo? Ele está nos dando uma visão histórica. Ele cita
citações de pessoas. Ele utiliza uma variedade de registros, mas,
como dizemos, não havia Livro de Alma antes de Mórmon
produzir o Livro de Alma. Havia um Alma, havia registros do
Alma. Mórmon tinha acesso ao material de Alma.
Dra. Dana Pike:

00:06:15

Mas o Livro de Alma é criação de Mórmon, não de Alma. E
tipicamente estas redações são produzidas para fazer um ponto
ou para fazer alguns pontos. Há uma agenda. Mórmon nos diz:
"Estou fazendo isso para mostrar o que aconteceu ao povo do
Senhor quando eles deixaram o Senhor, para levar as pessoas a
Cristo", e o que vocês têm. Na Bíblia, nós temos um redator sem
rosto, certo? Não temos alguém dizendo: "Eu sou a pessoa que
colocou isto junto", ou "Nós somos o grupo de pessoas". E não
os temos explicando especificamente qual é sua intenção, mas
eles usam o Deuteronômio como texto fundacional e texto
orientador. Aqui estamos falando de Juízes, a linguagem, a
teologia, o pensamento doutrinário e as perspectivas
influenciam muito fortemente o livro de Josué, o Livro dos
Juízes, em menor grau Samuel e definitivamente Reis. E assim é
esta visão histórica.

Dra. Dana Pike:

00:07:09

E quando chegar a Reis, você terá que falar sobre como alguém
no final desse período histórico de séculos olha para trás e diz:
"Como tudo isso se encaixa"? Portanto, estou lhe dando a
abordagem acadêmica padrão. Qualquer que tenha sido sua
história inicial, eles acabam sendo colocados nesta longa visão
geral no final dos anos 600, definitivamente no meio dos anos
500 e no exílio da Babilônia. E é mais ou menos aí que o Livro
dos Reis chega ao fim. Os juízes fazem parte de um todo maior,
W-H-O-L-E, certo? É parte de uma visão geral maior influenciada
pelo livro do Deuteronômio e pelo pensamento, os
ensinamentos, a doutrina, mas se encaixa. Agora, eu deixei de
fora Ruth. Vou apenas mencionar, e essa é a tarefa da próxima
semana, eu sei. Mas Rute, na Bíblia hebraica, não está de
acordo com Josué, juízes, Samuel. Ela está em uma seção
separada chamada Os Escritos.

Dra. Dana Pike:

00:08:03

Portanto, isso não está tipicamente incluído no que é chamado
de panorama histórico do Deuteronômio, mas retrata pessoas
que se diz estarem vivendo no tempo dos juízes. É por isso que
em nossas Bíblias Cristãs, é promovido para estar com o Livro
dos Juízes. E você vai chegar a tudo isso quando discutir Rute.
Se estamos falando do Livro dos Juízes como uma redação, um
trabalho que foi produzido mais tarde, olhando para trás e
tentando fazer sentido a partir disto. É claramente uma história
religiosa ou teológica. E este princípio também aparece no Livro
de Mórmon várias vezes.

Judges 2-4, 6-8, 13-16 Parte 1 followHIM Podcast Pagina 4

Aviso: Este documento é uma transcrição automatizada. Você pode encontrar alguns pequenos erros incluídos.

Dra. Dana Pike:

00:08:38

Se mantivermos o pacto que fizemos com o Senhor, se
mantivermos os mandamentos do Senhor, Ele nos abençoará e
nos fará prosperar. Se não o fizermos, então certas coisas ruins
vão acontecer. Algumas delas são prometidas como maldições
no Levítico e no Deuteronômio. Se violarmos nossa aliança com
o Senhor, isto é o que podemos esperar. Devemos apenas dizer
rapidamente, caso as pessoas não se lembrem: "Há um só Deus,
é Jeová". Os israelitas fizeram um pacto de amá-lo e de servi-lo
somente, de ser leal a ele, de não ir atrás de outros deuses. Que
o Senhor escolheu Israel para ser seu povo, seus representantes
no mundo". E isso aparece sempre de novo, nesta história do
Deuteronômio ou panorama histórico.

Hank Smith:

00:09:20

Dana, eu acho que esta é uma habilidade crítica aqui. Eu faço
isto no Livro de Mórmon o tempo todo. Ao lermos Mosias,
Alma, Helaman, eu digo: "Escute, não estamos tendo uma visão
de câmera de vídeo do que aconteceu. Estamos obtendo um
ponto de vista de um futuro autor, mórmon, centenas de anos
no futuro, olhando para trás quem está nos contando uma
história, mas também tentando nos ensinar lições". Você pode
analisar seu narrador dizendo: "Oh, nosso narrador, nosso
redator que você disse quer que aprendamos isto, quer que
façamos aquilo". E parece que esta habilidade é crucial na
leitura da Bíblia também. Não estamos entendendo isto como
acontece. Estamos recebendo um autor posterior olhando para
trás, tentando ensinar ao seu público atual algumas lições de
história.

Dra. Dana Pike:

00:10:02

Mais uma vez, podemos usar Mórmon para nos ajudar aqui
mesmo com o estudo bíblico. Ele continua dizendo: "Eu não
estou dando nem 1% do que eu poderia", e o mesmo é verdade
na Bíblia. Pense no Livro dos Juízes, talvez seja um par de
séculos de tempo. Todo tipo de coisas poderia ter sido incluído,
mas o que foi incluído foi escolhido para ajudar a encaixar a
descrição de que os redatores estão tentando retratar as lições
que estão tentando ensinar, como eles vão destacar e ilustrar
essas lições.

John Bytheway:

00:10:31

É a sabedoria convencional que foi Samuel quem escreveu isto?

Dra. Dana Pike:

00:10:36

Há uma antiga tradição judaica de que Samuel era o autor. A
maioria das pessoas não acha que esse seja o caso. A
abordagem é que isto foi finalizado em algum momento do
início a meados dos anos 50 AC, certo? Olhando para o que
aconteceu, mais ou menos, como conseguimos entrar no
terreno e nos instalar, e Salomão construiu o templo e olhar
para onde estamos agora. Mais uma vez, não completamente
diferente dos esforços mórmons para mostrar, veja o que
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aconteceu conosco nas Américas. Se estamos nos tornando
mais específicos com o livro em si, alguém coletou uma
variedade de histórias mais antigas, se estavam em forma oral
ou se tinham acesso escrito a elas de alguma forma, não
sabemos. E há uma série de temas no Livro dos Juízes que
parecem estar prefigurando. Poderíamos dizer David, de forma
positiva e os benjaminitas e Saul em Gibeah, que era a cidade
natal de Saul e sua capital. E Saul se torna o primeiro rei de
Israel, mais adiante na história.
Dra. Dana Pike:

00:11:35

Em uma luz negativa, algumas pessoas se perguntam se uma
adição antecipada do Livro dos Juízes foi produzida talvez
durante o reinado de David ou pouco depois, talvez depois do
reinado de Salomão. Como Dan se torna um importante local
culto sob Jeroboão I, após a divisão do reino na morte de
Salomão, Jeroboão I é o rei do reino do norte, cria bezerros de
ouro e Dan e Betel como lugares alternativos de adoração. E
estes são claramente vistos no panorama histórico do
Deuteronômio. Estes são vistos como coisas realmente
negativas, certo? Muito longe do que o Senhor queria. Alguns
de nós temos idade suficiente para nos lembrarmos de ter
câmeras, mas colocamos filme na câmera.

Hank Smith:

00:12:15

Se você nasceu nos anos 1900.

Dra. Dana Pike:

00:12:17

Certo. Você termina o rolo do filme, tem que retirá-lo e tem
uma série inteira de negativos, e então eles são desenvolvidos e
transformados em positivos. Mas quando você olha os
negativos na faixa de, digamos, 35 milímetros do filme, aqui
está um negativo e tem um quadro ou uma borda ao redor dele,
e aqui está o próximo negativo, e aqui está o próximo negativo,
mas eles são mantidos juntos por esta borda. E isso é realmente
o que eu acho que temos no Livro dos Juízes é que temos uma
série de relatos, uma série de histórias, mas eles são mantidos
juntos por este quadro, que pensamos ser mais tarde, que é
influenciado pelo pensamento e pela linguagem do livro do
Deuteronômio. Este tipo de sustentação de toda esta visão
histórica da qual os Juízes fazem parte.

Hank Smith:

00:12:58

Os redatores são provavelmente do sul do Reino, porque estão
colocando uma espécie de inclinação negativa sobre o Reino do
norte. Eu nunca soube disso, isso é muito útil.

Dra. Dana Pike:

00:13:08

Não precisa ser uma grande ênfase em nosso estudo, mas se
você ler, você verá Judah, algumas vezes ele é mencionado no
Livro dos Juízes é geralmente bastante positivo e as tribos do
norte.
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John Bytheway:

00:13:19

Conquistadores.

Dra. Dana Pike:

00:13:21

Sim. As tribos do norte e as localidades do norte são retratadas
de forma bastante negativa regularmente.

Hank Smith:

00:13:28

Estou fascinado por ter em mente o propósito dos redatores
enquanto lemos, porque isso é para mim uma das grandes
coisas sobre o Livro de Mórmon é manter em mente o
propósito mórmon enquanto lemos.

John Bytheway:

00:13:39

Mórmon não pára de dizer: "Assim vemos", recebemos aqueles:
"Oh, é por isso que isto está aqui". "E eu não sei se vem com
tanta freqüência aqui.

Dra. Dana Pike:

00:13:48

Eu direi que raramente vem na Bíblia. Se não tivermos muitos
desses explícitos, então vemos aqui a moral da história.
Redatores bíblicos, supomos que você poderia descobrir qual
era a moral da história. Eles vão expor a história e o que você
traz para o texto, Você é homem? Você é do sexo feminino?
Você é rico ou pobre? Você é livre ou escravo? Você foi abusado
quando criança ou não? E todas essas coisas terríveis e todas
essas coisas boas que acontecem às pessoas em uma vida
inteira, o que elas trazem ao texto. E assim eles estão
assumindo, e eu adoraria, que vamos entrar em algumas dessas
histórias. O que você acha? Qual é a mensagem aqui? O que
você deve tirar daqui? Porque eles não lhe dizem
especificamente, eles estão assumindo que você vai deduzir
qual é a mensagem.

Hank Smith:

00:14:31

John, eu sempre odeio quando aprendo tanto que exponho o
quanto eu não sabia.

John Bytheway:

00:14:36

Oh, isso é cada vez que gravamos para mim, Hank.

Dra. Dana Pike:

00:14:40

Não acreditamos na progressão eterna e continuamos
aprendendo, certo? Continuar crescendo.

Hank Smith:

00:14:45

Isso já me fez amar tanto, porque eu adoro ler o Livro de
Mórmon dessa maneira. Adoro ler para analisar o narrador, e
por isso agora posso fazer isso aqui.

Dra. Dana Pike:

00:14:55

Então, há uma passagem interessante. Está no capítulo 18 dos
Juízes, mais uma vez, mostrando a influência aqui do redator ou
editores posteriores, se quisermos dizer. Juízes 18, olhando
para o versículo 30 e diz, isto é parte de uma história que foi
narrada nos capítulos 17 e 18. Portanto, este é mais ou menos o
fim da história. Os filhos de Dan montaram a imagem esculpida,
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e Jonathan, o filho de Gershom, o filho de Manasseh, e isto é
realmente destinado a ser lido como Moisés. E podemos falar
sobre isso mais tarde, se chegarmos a isso. Mas, para fazer meu
ponto de vista, ele e seus filhos foram sacerdotes da Tribo de
Dan no norte da região da Galiléia, até o dia do cativeiro da
terra. E a maioria das pessoas supõe que este é o 730 ou o 720
quando os assírios assumem a parte norte do Reino de Israel.
Dra. Dana Pike:

00:15:41

Assim, temos o Reino do Norte, os assírios assumem a parte
norte do mesmo nos anos 730 e depois conquistam
completamente o Reino do Norte de Israel nos anos 720. Assim,
a maioria das pessoas pensa que a forma final deste livro é
produzida depois dos 700s. E como eu disse, a abordagem
padrão é que a forma final é produzida mesmo após a
destruição de Jerusalém nos 500s, mas novamente, pelos
redatores do sul. Mas eles estão tentando dizer que o cativeiro
da terra é a única vez que realmente sabemos sobre isso, e é
um pouco vago, mas a única vez que realmente ouvimos falar
sobre o cativeiro da terra é nos anos 700. Há pequenos pedaços
e pedaços de pistas sobre isso.

Hank Smith:

00:16:23

Então Dana, o autor é pró-Rei e pró Jeová? Porque eles estão
tentando nos preparar para esta idéia de, sim, precisamos de
um Rei, mas repetidamente, quero dizer, se eles escreveram
Josué 24:15, escolhem servir ao Senhor.

Dra. Dana Pike:

00:16:37

Então sim, e eu diria Joshua, os últimos sermões de casal que
temos de Joshua nos capítulos 23 e 24 desse livro, em grande
parte essa influência de Deuteronômio. Jeová é o único Deus,
escolha-o, seja leal a ele, não vá atrás de outros deuses, certo?
Quanto a mim e à minha casa, vamos adorar o Senhor Jeová, e
os Juízes são muito parecidos, a favor de Jeová. E veja todos os
problemas quando eles adorarem outros deuses além de Jeová.
E vou mencionar que agora, muitas vezes dizemos: "Eles
abandonaram o Senhor e perseguiram outros deuses".
Pensamos que os israelitas nunca deixaram de adorar a Jeová. O
problema que pensamos historicamente é que, além de Jeová,
eles trazem consigo a adoração de outras divindades,
complicando o problema para aqueles que seguem a
perspectiva no Deuteronômio de que só existe Jeová e você só
o adora. Não vá correndo atrás desses outros deuses.

Dra. Dana Pike:

00:17:30

Mas na antiguidade, certo? As pessoas eram principalmente
politeístas. Elas não diziam: "Ah, esqueça Jeová". Vamos adorar
Baal", era: "Oh, nós temos Jeová". Vamos cobrir nossas bases
adorando Baal também". Traga os dois ao nosso pequeno
Panteão, se quiser dizer dessa maneira. O Livro dos Juízes é
definitivamente a favor de Jeová e acaba sendo em sua forma
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final, sim, precisamos de um rei humano, não apenas o rei
celestial.
Hank Smith:

00:17:54

Quando eu fiz minhas revisões apressadas sobre isso sempre foi
Jeová ou um rei. Nós não queremos Jeová. Nós queremos um
rei. E que Samuel parece dizer isso um pouquinho. Ele diz:
"Olha, os reis são uma má idéia. Não vamos fazer isso".

John Bytheway:

00:18:08

Que Deus seja seu rei, parece-me o Livro de Mórmon. Não,
teremos o reinado dos Juízes, mas os Juízes estão julgando de
acordo com as leis que Deus nos deu. Deus é nosso rei. Estas
são suas leis.

Dra. Dana Pike:

00:18:20

Bem, e até mesmo o livro de Deuteronômio adverte sobre os
futuros reis. E se existe um futuro rei, então eles devem
obedecer à lei de Deus. Eles devem ler a lei de Deus
regularmente. Eles não deveriam ter muitos cavalos e muitas
propriedades, e todas essas outras coisas que o Deuteronômio
adverte sobre tudo o que vai acontecer. E Samuel em 1 Samuel
8 vai advertir sobre tudo o que vai acontecer.

John Bytheway:

00:18:43

Ele levará seus filhos, ele levará suas filhas.

Dra. Dana Pike:

00:18:46

Acho que disse antes, parte da questão que o Livro dos Juízes
levanta é, quem adoramos? E então, quem é o nosso rei? E se
tivermos um rei humano, que tipo de rei humano vamos acabar
tendo? Pense em Deborah, certo? Não ouvimos muito sobre
ela, mas ela é retratada como uma profeta e é justa. Ela é fiel, o
que você tem. Os outros juízes são apenas vagabundos
espirituais. Eles estão completamente fora dos trilhos até a
perspectiva profética retratada no Deuteronômio e em outros
livros. Vamos ter um saco misto. Infelizmente, a maioria dos
líderes humanos tem muitas falhas e aproveitam ao máximo a
situação, mas o aviso está sempre aqui. Se eles seguirem o
Senhor, se o representarem, se ele for o verdadeiro Rei por trás
do Juiz ou por trás do Monarca, então as coisas vão correr bem.
E se essa ligação for cortada ou torcida, teremos problemas.

Hank Smith:

00:19:43

Isso é algo que eu já vi antes, é essa idéia de, olhar quando a
malvada regra, as pessoas choram. É ruim. Certo. Sinto que
tenho uma compreensão muito mais forte do que estamos
pulando aqui.

Dra. Dana Pike:

00:19:55

Vamos fazer uma rápida visão geral de para onde vamos. Assim,
o Livro dos Juízes se divide bem em três seções. Poderíamos
chamá-los de três partes, capítulo um, capítulo dois, e os
primeiros versos do capítulo três são realmente material
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introdutório. E de montar o cenário, dando-nos o capítulo dois
nos dá as notas do programa. E podemos caminhar através
delas em um minuto do que vamos ver na peça ou na ópera ou
o que quer que seja, certo? Temos as anotações do programa.
Assim, o resto do capítulo três ao capítulo 16 e o núcleo do Livro
dos Juízes. É aqui que temos os relatos sobre os Juízes. Temos
que falar sobre esse termo. E depois dos capítulos 17 a 21, esses
últimos cinco capítulos são freqüentemente chamados de
apêndice. Não há nenhum juiz mencionado nesses cinco
capítulos. Estas são duas histórias que foram anexadas a esta
coleção.
Dra. Dana Pike:

00:20:45

Agora, todas as tarefas do Come, Follow Me, os capítulos que
fazem parte do Come, Follow Me são retirados dessa seção
central. Bem, recebemos dois e três, mais ou menos as notas do
programa. E então, a maioria dos capítulos são desta seção
central, lendo sobre juízes específicos e suas atividades, uma
espécie de introdução, os relatos sobre os juízes e uma espécie
de outro, como poderíamos chamar hoje em dia.

Hank Smith:

00:21:07

Portanto, três seções separadas, capítulos um e dois, uma
pequena parte de três introdução. A seção principal com os, há
12 juízes?

John Bytheway:

00:21:17

Sim.

Hank Smith:

00:21:18

Estes 12.

Dra. Dana Pike:

00:21:19

Há 12 juízes. Alguns de quem ouvimos falar mais do que outros.
E eu tenho que assumir que 12 não é uma coincidência. É um
grande número em Israel. Novamente, quando estamos falando
de redatores talvez eles tenham dito: "Muito bem, vamos lançar
dois versos sobre este juiz".

John Bytheway:

00:21:34

Para que tenhamos 12.

Dra. Dana Pike:

00:21:35

Sim. É meio simbólico de certa forma, certo? Pode ter havido
mais. Pode ter havido menos. Acho que precisamos falar
rapidamente sobre algumas questões em relação a isso. A
palavra hebraica é shopet, shopet vem do shaphat verbal da
rota, que significa julgar. E, portanto, é uma boa tradução. Os
desafios quando olhamos para o Livro dos Juízes, a maioria
deles não estão julgando da forma como pensamos sobre os
juízes, como a arbitragem e o tratamento de casos e a tomada
de decisões, e o que você tem. A única vez no Livro dos Juízes
que temos que está nos Juízes quatro, há metade de um verso
sobre Deborah sentada sob uma palmeira, e as pessoas que
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vêm até ela e ela faz julgamentos sobre questões ou questões
com as quais eles estão lidando.
Dra. Dana Pike:

00:22:19

Mais uma vez, temos que nos perguntar se o Livro dos Juízes é
representativo do que os juízes fizeram em todos os âmbitos?
Ou será que ele apenas selecionou exemplos de juízes que por
acaso não fazem muito julgamento da maneira como pensamos
sobre o assunto? Mas eles são líderes, e em várias traduções
modernas agora escolheram a palavra chefe, porque essas
pessoas funcionam, eu não gosto particularmente disso, mas
são líderes militares, o Senhor escolhe um líder para ajudar a
livrar o povo de sua opressão. É assim que eles são retratados
no Livro dos Juízes. Quando chegamos a Samuel, ele é chamado
de juiz, é um profeta e é um líder. Ele até faz um pouco de luta,
certo?

Dra. Dana Pike:

00:22:59

Portanto, acho que o ponto principal é que há variedade entre
os juízes e vemos algumas pessoas reunindo outras com eles
para ajudar na luta. Sansão se esforça sozinho. Portanto,
mesmo dentro do líder militar, representação dos juízes, há
uma certa variedade que encontramos no Livro dos Juízes. Não
podemos harmonizar todas as informações cronológicas nos
Juízes com o quadro geral. E então se trouxermos informações
arqueológicas e registros do Egito e de outros lugares, e
tentarmos fazer sentido a partir de tudo isso. Os estudiosos
acabam dizendo: "Sim, provavelmente não foram realmente
480 anos". Provavelmente foram 200 anos". Juízes de um século
e meio a dois séculos. Alguns deles veremos no quadro dos
juízes, muitas vezes dirá na terra descansada por 40 anos ou na
terra descansada por 20, que é metade disso, ou por 80 anos,
que é o dobro disso, certo?

Dra. Dana Pike:

00:23:58

A maioria das pessoas não acha que isso deva ser levado à letra,
mas mais: "Sim, foi pouco ou muito tempo ou muito tempo,
mas nós não sabemos". A maioria das pessoas pensa, e eu
concordo com isto, que os juízes não são sequenciais. Quando
lemos o livro, soa como, ok, este cara, e depois esta garota, e
depois este cara, e depois este cara, e eles vêm um após o
outro. A maioria das pessoas pensa que eles não são
seqüenciais, mas provavelmente houve alguma sobreposição. E
parte da razão para isso é que não pensamos, se você ler o livro
cuidadosamente, que eles nunca são descritos como juízes
universais em toda a terra de Israel, eles freqüentemente
chamarão duas ou três tribos, talvez uma tribo, talvez quatro ou
cinco tribos.

Dra. Dana Pike:

00:24:39

Mas nunca ouvimos falar sobre todas as tribos se reunindo e
lutando juntas contra seus opressores, e estando sob a
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liderança de um indivíduo ao longo de todo o livro. Portanto, a
abordagem geral a isto hoje em dia, a abordagem acadêmica,
vou ressaltar, é que estes são juízes regionais que se sobrepõem
que provavelmente não um após o outro, da maneira como está
disposto. Mas, mais uma vez, isto é uma espécie de mistura do
mundo por trás do texto e do mundo do texto. Tentando fazer
sentido, como colocar tudo isso junto?
John Bytheway:

00:25:12

Isso é interessante. Assim, eles poderiam ter sido espalhados
por terras suficientes para que não fosse como se todos
soubessem quem era o juiz em um determinado momento. Eles
poderiam ter sido, eu gosto do que você disse, juízes regionais.

Dra. Dana Pike:

00:25:24

É irônico que a única vez que todas as tribos se reúnem no Livro
dos Juízes seja no capítulo 20-21, onde estão prestes a
exterminar os benjaminitas por causa de algo que aconteceu na
cidade de Gibeah. Isso está no final do livro, da maneira como
ele foi formulado para nós. Assim, no resto do tempo, não
ouvimos falar deles todos juntos. Nossa perspectiva são os
ensinamentos e os princípios do Deuteronômio. E veja o que
está acontecendo, estamos usando isso como nossa lente para
olhar para a história e avaliar e interpretar a história, e para
fazer pontos novamente, então vamos chamar isso de dois
séculos, certo? Temos dois séculos de cada vez. Eles poderiam
ter explodido em uma página e dito: "Bem, nada realmente
aconteceu por dois séculos e o mesmo, apareceu", certo?

Dra. Dana Pike:

00:26:07

Mas eles realmente querem trazer à força o ponto de que a
atividade israelita produz certos resultados. Eles vão ilustrar
bem isso no Livro dos Juízes para mostrar como, mais uma vez,
vamos daqui até aqui. Essa é uma boa maneira de entrar no
livro. Quando iniciamos o Juiz um, que não está na tarefa, mas é
útil mencionar rapidamente.

John Bytheway:

00:26:30

Eu li os primeiros sete versículos e pensei, quando o versículo
sete termina como eu o fiz, Deus me pediu. Deus queria que ele
cortasse os dedos dos pés e os polegares de todos esses reis?

Dra. Dana Pike:

00:26:45

Este é Adoni-Bezek, certo? Então ele está dizendo: "Eu fiz essas
coisas ruins e agora Deus", genericamente, provavelmente da
sua perspectiva, isto é restituição. "Eu fiz estas coisas ruins a
outras pessoas e Deus fez com que isto acontecesse comigo".
Tive meus polegares e meus grandes dedos dos pés cortados
também". Portanto, Juízes 1:1, agora após a morte de Josué.
Então essa é a nossa ligação com o que lemos no final do
capítulo 24, aconteceu que os filhos de Israel, perguntaram ao
SENHOR, e eu não quero espancar isso até a morte, porque
provavelmente você já cobriu isso em outros episódios. Mas o
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SENHOR, tudo em bonés, é a nossa pista de que este é o nome
divino Jeová ou YHWH, é Y-H-W-H ou yod hevv hev em
hebraico, as quatro letras. Tetragrammaton, como dizemos, as
quatro letras do nome divino de Deus. E em vez de escrever
Jeová aqui ou Yaweh, eles colocam o Senhor.
Dra. Dana Pike:

00:27:36

Assim, obtemos um título no lugar de um nome. Poderíamos
simplesmente ler Yaweh ou Jeová toda vez que vemos o Senhor
em bonés, mas isto é interessante. Os filhos de Israel
perguntam ao Senhor, perguntam a Jeová, dizendo: "Quem
enfrentará primeiro os cananeus para lutar contra eles? Então,
que perguntas lhe vêm à mente quando você lê isso?

John Bytheway:

00:27:53

Eles têm que expulsar os cananeus da terra, quem vai fazer
isso?

Dra. Dana Pike:

00:27:58

Sim. Como eles perguntam ao Senhor? Diz apenas: "Oh, eles
perguntam ao Senhor". Uma das coisas interessantes sobre o
Livro dos Juízes é que não há apenas um líder político, não há
nenhuma figura religiosa importante no Livro dos Juízes.

Hank Smith:

00:28:12

Joshua se foi.

Dra. Dana Pike:

00:28:14

Há um padre e um profeta que são mencionados aqui e ali, um
anjo aparece ocasionalmente, mas há muito pouca liderança
religiosa explícita que é retratada no Livro dos Juízes. A maioria
das pessoas pensa quando diz: "Eles perguntaram ao SENHOR,
que estão usando o Urim e o Thummim". O sumo sacerdote
Aarônico teria estado envolvido", não diz com certeza.
Portanto, é um bom palpite. E como eu disse sumo sacerdote
Aarônico, isto é uma nota de rodapé, certo? Eu faço isso
regularmente. Os santos dos últimos dias aqui, sumo sacerdote,
eles muitas vezes pensam em sumo sacerdote. O ofício na igreja
é restaurado. E esta dispensação, quando estamos lendo o
Antigo Testamento, sumo sacerdotes, especialmente do Êxodo
em diante, que é a maior parte do Antigo Testamento. Estamos
sempre falando do sumo sacerdote Aarônico.

Hank Smith:

00:28:57

Ele está dirigindo o show no tabernáculo.

Dra. Dana Pike:

00:29:00

Quanto ao tabernáculo e à atividade ritual, que sacrifícios e
outras coisas que acontecem ali. Sim. E você terá um pouco
disso no início do segundo Samuel também. David pergunta
através do Urim e Thummim: "Devo subir? Para onde devo
subir?". Então pensamos que é isso que está acontecendo aqui.
E quem vai subir primeiro? O Livro de Josué termina com uma
descrição bastante positiva da entrada dos israelitas e da
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tomada da terra de Canaã. Há algumas pistas de que não foi o
caso, mas nós o lemos dessa maneira. E então quando
chegamos ao Juiz um e recebemos a verificação da realidade,
uau, eles não conquistaram a terra inteira. Eles não fizeram
tudo o que o Senhor lhes pediu que fizessem até o ponto de
expulsar ou matar pessoas.
Dra. Dana Pike:

00:29:40

E assim, aqui eles têm que terminar o processo e há muito
acabamento a fazer. Então, quem vai subir primeiro para lutar
contra os cananeus. E o SENHOR diz, este é o versículo dois:
"Judá subirá primeiro". Entreguei a terra em suas mãos", agora
Simeão no verso três sobe com Judá. E, eventualmente,
historicamente, a tribo de Simeão é absorvida pela tribo de
Judá, o que é interessante, pois eles estão juntos aqui.

Hank Smith:

00:30:04

Quando diz: "Judá subirá", significa a tribo, correto?

Dra. Dana Pike:

00:30:07

Sim.

John Bytheway:

00:30:08

Sim. A Tribo de Judá.

Hank Smith:

00:30:09

Não uma pessoa chamada Judah.

Dra. Dana Pike:

00:30:11

Tudo isso está relacionado à tribo neste momento. O ponto aqui
é que a conquista continua. Não é um produto acabado neste
ponto, certo? Então a conquista em andamento ou a invasão
em andamento, e novamente, dependendo de sua perspectiva,
os israelitas estão entrando e assumindo este lugar e matando
pessoas e se estabelecendo. E a Bíblia apresenta isso como a
vontade do Senhor para eles neste momento. Mas há desafios e
perguntas sobre esse tipo de questões. E alguns desses desafios
históricos, diz em sete e oito, bem, versículo oito, "Os filhos de
Judá lutaram contra Jerusalém". Abateu-a com a espada,
incendiou a cidade".

Dra. Dana Pike:

00:30:54

Vamos ler mais tarde em Juízes e até mesmo em Samuel, que os
israelitas não controlam a cidade de Jerusalém até 2 Samuel 5
quando Davi a toma. Então isso significa que eles meio que
entraram, esmagaram o lugar e o queimaram e depois deixaram
os habitantes, os jebusitas assumirem novamente e
continuarem a viver lá por alguns séculos? Ou isso é otimista ou
eles tiveram uma pequena vitória e isso se tornou uma nota
importante aqui? É difícil saber. Há apenas algumas perguntas
históricas que não podemos responder.
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John Bytheway:

00:31:28

Eu ia lhe perguntar, os jebusitas eram os que estavam lá neste
momento. Eles a chamavam de Jerusalém ou o redator a chama
de Jerusalém?

Dra. Dana Pike:

00:31:38

Não. Temos até mesmo em alguns textos egípcios deste período
e um pouco antes que se referem à cidade em uma forma do
que diríamos ser o nome Jerusalém. Portanto, não ouvimos
falar de jebusitas fora da Bíblia, o que não significa que eles não
existiam, certo? Mas nós temos o nome. A Bíblia diz que se
chamava Jebus ou Jebus, certo? E novamente, como nota de
rodapé, não há som J em hebraico. Quando dizemos jebusitas,
teriam sido os jebusitas. Jebus, Jebus. Foi chamado Jerusalém
desde cedo. Segundo textos egípcios, os jebuseus são
retratados na Bíblia como habitantes de Jerusalém. Teria sido
uma cidade-estado pequena. Novamente, a terra quando Josué
e os israelitas entram na terra, não há um reino cananeu
unificado. Estas são uma série de cidades-estado, uma grande
cidade que controla as vilas e cidades de sua área.

Dra. Dana Pike:

00:32:37

E estas cidades-estado, como as chamamos, teriam interagido
umas com as outras o melhor que podiam, às vezes lutando, às
vezes pacificamente, certo? Mas Jerusalém teria sido uma
pequena cidade-estado e uma pequena cidade no interior do
planalto, mesmo quando Josué e os israelitas viessem. Então
eles sobem, Judas foi retratado como sendo bem sucedido. E
então pelo versículo 22, o foco passa de 21 para Benjamim e 22
e segue José, Efraim e Manassés. E grande parte do foco de
então para fora será sobre as tribos do que mais tarde na
história acabará se tornando as Tribos do Reino do Norte.

Hank Smith:

00:33:16

E está dizendo que Judah é bem sucedido, tira-os das
montanhas, não do vale. E parece que as outras tribos não são
capazes de expulsar estes não-israelitas da terra. Será que esse
tipo de resumo aqui do capítulo um, eles não foram capazes de
governar completamente a terra inteira?

Dra. Dana Pike:

00:33:35

Sim, muito bem o caso como está sendo retratado. Versículo 19,
capítulo 1:19, o SENHOR estava com Judá. E este é outro tema
importante no Livro dos Juízes, mas também na Bíblia, certo?
Este conceito do que chamamos de guerreiro divino, que Deus é
aquele que está lutando a favor ou contra às vezes Israel. E
regularmente ao longo do livro, ele expulsou os habitantes da
montanha, mas não pôde expulsar os habitantes do vale porque
eles tinham carruagens de ferro. E isto não significa que as
carruagens eram todas construídas de ferro, certo? São
carruagens de madeira, mas as rodas tinham aros de ferro. E
novamente, se estamos fazendo o mundo por trás do texto
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arqueológico, este período de tempo é chamado de I Idade do
Ferro.
Dra. Dana Pike:

00:34:25

Mas a Idade do Ferro I é o uso precoce do ferro no Oriente
Médio, o Oriente Próximo, como nós o chamamos. Ouvimos em
Samuel que os filisteus tinham mais acesso ao ferro e à
produção de ferro do que os israelitas. Mas mesmo aqui,
estamos obtendo esta pista de que os cananeus, alguns deles de
qualquer forma têm carruagens com rodas de ferro, o que
significa que eles eram mais resistentes. Eles podiam atravessar
o terreno rochoso, mesmo nos vales, melhor do que as rodas de
madeira. Os israelitas acabam principalmente nas montanhas
ou nos planaltos, na região montanhosa. Os cananeus
continuam a viver, a cultivar, a ter sucesso em manter controle
sobre os vales, que geralmente são mais férteis e mais
produtivos.

Hank Smith:

00:35:10

O versículo 28 diz: "Aconteceu quando Israel era forte que eles
colocaram os cananeus em tributo e não os expulsaram
totalmente". Então, está dizendo que eles não fizeram o que
Deus lhes pediu que fizessem?

Dra. Dana Pike:

00:35:21

Sim. E temos vários versos que estão surgindo que reforçam
isso, já que não fizeram o que o programa inicial era.

John Bytheway:

00:35:30

Sim. Preferimos receber deles uma homenagem do que
expulsá-los: "Ei, paguem-nos impostos".

Dra. Dana Pike:

00:35:36

Sim. E vamos ver alguns versos à medida que formos avançando
que vamos destacando que reforçam esta idéia. Não só que eles
não foram capazes de expulsá-los, mas também há uma espécie
de reviravolta religiosa que o Senhor diz: "Está bem. Se você
não vai fazer do meu jeito, vou deixá-los lá". E eles serão
espinhos em seus lados e o ajudarão a provar se você vai ser fiel
ou não".

Hank Smith:

00:35:58

Então talvez a idéia aqui seja que, como você não vai fazer o
que o Senhor lhe pediu, haverá conseqüências a longo prazo
que você terá que enfrentar, o que é uma importante lição de
vida.

Dra. Dana Pike:

00:36:09

Vou assumir que o Senhor sabia que este seria o caminho a
seguir.

Hank Smith:

00:36:13

Seus filhos vão pagar o preço por isto? Ou vão ser eles?
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Dra. Dana Pike:

00:36:16

Bem, a maioria são seus filhos, certo? A maioria são seus filhos
e seus netos e bisnetos, o que nos leva ao capítulo dois, porque
há um verso importante que queremos ler. Bem, há vários
versos importantes, mas queremos chegar ao versículo 10. O
capítulo dois começa, o anjo do Senhor veio de Gilgal a Bochim.
Gilgal é este pequeno lugar perto de Jericó. Você se lembra no
início de Josué, o acampamento israelita em Gilgal, quando
primeiro atravessaram o rio Jordão para a terra de Canaã e
depois vão contra Jericó e outros lugares, certo? Então você já
se lembra deste nome Gilgal, certo?

Hank Smith:

00:36:51

Sim. Você deve fazê-lo.

Dra. Dana Pike:

00:36:54

Bochim é o nome do local onde eles são montados. Vamos ler
isso como o nome surgiu no versículo cinco. Mas diz no
versículo um: "Um anjo do SENHOR", então este é o SENHOR
em bonés, que Jeová ou Yaweh, um anjo. Agora a palavra
hebraica, talvez você tenha coberto isto em episódios passados.
A palavra hebraica é malak, e significa mensageiro. Você não
sabe inicialmente se é um mensageiro humano enviado pelo
Senhor ou se é um mensageiro divino enviado pelo Senhor. E o
contexto é realmente a única maneira de você saber. E nossa
palavra inglesa angel vem de Angelos, o termo grego, que
também significa mensageiro. Portanto, os anjos, como os
chamamos, são mensageiros divinos enviados por Deus para
entregar mensagens. Este é um mensageiro humano ou um
mensageiro divino? Há um debate sobre isso, porque não temos
nenhuma pista extra que nos ajude a saber.

Dra. Dana Pike:

00:37:46

Não quero espancar isto até a morte, mas quero lhe mostrar
algo aqui. Então vem o anjo, vem o mensageiro e diz: "Eu te fiz
subir do Egito, te trouxe para a terra, o que eu jurei a teus
antepassados". E eu disse: "Jamais quebrarei meu pacto com
vocês". Então, quem está falando aqui? Está sendo apresentado
como o Senhor falando. Então há um anjo ou um profeta,
poderíamos dizer que este é o princípio da investidura divina,
certo? Alguém está falando em nome do Senhor, como se ele
fosse o Senhor. E nós pensamos que é um ele, você não deve
fazer uma liga ou um pacto, versículo dois, com os habitantes
desta terra. Entre e jogue seus altares, et cetera, et cetera, o
final do versículo dois. Mas você não obedeceu à minha voz. Por
que você fez o que fez?

Dra. Dana Pike:

00:38:24

Portanto, há uma espécie de pergunta retórica. Portanto,
também eu, versículo três, não vou expulsá-los de diante de
vocês. Se você não vai fazer um trabalho melhor para colocar
seus próprios esforços nisto, eu não estarei aqui para ajudá-lo.
O povo será como espinhos em seus lados e o Deus deles será
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um laço para você. E o povo levantará sua voz e chorará no final
do versículo quatro. E o verbo por acaso é de Bochim, certo?
Então eles chamam este lugar, versículo cinco, Bochim porque é
onde as pessoas estão chorando, e Bochim significa os que
choram. Portanto, algumas observações rápidas a respeito
disso. Um, novamente, alguém falando como se ele fosse o
Senhor. Dois, vemos isto repetidas vezes, está em Josué, está
em Juízes, está mais tarde nos livros proféticos.
Dra. Dana Pike:

00:39:12

Por que o Senhor libertou os israelitas do Egito? Bem, um, ele
os liberta do Egito. Portanto, Ele tem o poder de libertá-los. E
segundo, ele os tirou do Egito para fazer um pacto e ter esta
relação com eles, certo? Portanto, libertação e pactos são
temas principais que são abordados repetidamente no texto. Se
você quiser fazer uma pausa de todos os detalhes e dizer:
"Como isso se relaciona comigo?". Todos os domingos, com
exceção dos domingos de conferência, eu tomo o sacramento.
Renovo meu convênio com o Senhor. E penso no fato de que o
Senhor me libertou, neste caso, do pecado e da morte, certo?
Mas estes temas de libertação em aliança estão espalhados
pelos livros históricos e proféticos do Antigo Pacto. E é uma
maneira maravilhosa de pensar a aplicação sábia, ele o fez por
eles. Néfi, e outros profetas do Livro de Mórmon fazem isso,
certo? Ele o fez por eles. Ele pode fazer isso por mim também, e
ele o faz. Ele faz isso por mim.

John Bytheway:

00:40:05

Gosto muito que você os tenha juntado, porque eu nunca os
ouvi juntar a entrega e o pacto. É claro, eu gosto muito que
você os tenha juntado. Então, eu os entreguei, mantenham o
pacto.

Dra. Dana Pike:

00:40:18

Sim, e não é só entregar por entregar, certo? Como outras
pessoas já disseram, ele os entrega em ou para uma
oportunidade de pacto, sobre a qual lemos no Sinai e tudo o
que aconteceu lá. E mencionei isto quando falei sobre o livro de
Números e todos os murmúrios e tudo o mais que acontece lá.
Mas ele funciona durante todo o resto da visão geral histórica.
No Êxodo 24, o povo diz: "Faremos tudo o que o Senhor nos
ordenar". Eles entram formalmente em um pacto. Eles não
fazem um trabalho tão grande. Por que temos o sacramento
todas as semanas? Porque não fazemos um trabalho tão bom
assim. Estou pensando no Presidente Nelson dizendo:
"Arrependei-vos todos os dias" que o Senhor e o profeta sabem
que estamos caídos. Nós temos fraquezas. Vamos cometer
erros. Vamos pecar. E precisamos voltar à harmonia, reconciliarnos com o Senhor e com o Pai Celestial.
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Dra. Dana Pike:

00:41:09

Então eu acho que é realmente útil ver onde esses temas
aparecem de novo e de novo, certo? Entrega, tenho o poder de
fazer isso, mas o fiz de propósito para que pudéssemos estar
nesta relação, fazer este pacto juntos.

Hank Smith:

00:41:21

Dana, tenho que te dizer, isto parece a minha vida aqui mesmo.
Está bem. Fizemos um acordo. Eu lhe disse que iria conseguir
por você, e você disse que iria conseguir por mim, e então você
não conseguiu por mim. Por quê? Por que você não fez o que
prometeu fazer? Eu vejo porque as pessoas choram.

John Bytheway:

00:41:41

Você sabe por que você está neste lugar agora? O que estamos
falando aqui me faz lembrar o primeiro parágrafo do manual
Venha, Siga-me na página 101. Ele diz: "Todos nós sabemos o
que é cometer um erro, sentir-se mal por causa disso, e depois
nos arrepender e decidir mudar nossos caminhos". Mas, em
alguns casos, esquecemos nossa determinação inicial. E quando
enfrentamos a tentação, nos encontramos cometendo o erro
novamente. Este padrão trágico é típico das experiências
israelitas descritas no Livro dos Juízes". Isso é o que você
acabou de descrever ali. Influenciados pelas crenças e práticas
de culto dos cananeus, que eles deveriam expulsar da terra. Os
israelitas romperam seus convênios com o Senhor e se
afastaram de adorá-lo. De qualquer forma, isso soa como um
padrão de ciclo de orgulho, semelhante ao que falamos no Livro
de Mórmon.

Dra. Dana Pike:

00:42:26

Sim. E como continuamos no capítulo dois, vamos ter esse ciclo
definido para nós. E os estudiosos bíblicos não usam a palavra
ciclo do orgulho, mas o ciclo é usado regularmente para
descrever este ciclo, como veremos aqui. Portanto, sim, ótimo.
Ainda bem que você trouxe isso. Os próximos versículos no
capítulo dois do Livro dos Juízes, temos uma recapitulação.
Capítulo 2:7, as pessoas servem ao Senhor durante o tempo de
Josué. Vi todas as obras que o Senhor fez. Josué morreu. E
então obtemos este versículo que é freqüentemente citado no
capítulo 2:10. E também, toda aquela geração foi reunida aos
seus pais, certo? Seus antepassados. Então, eles morreram,
foram colocados no túmulo. E surgiu outra geração depois
deles, que não conhecia o Senhor Jeová nem ainda as obras,
que ele havia feito por Israel. Eu sempre luto com isso, certo?
Por um lado, por que eles não conheciam as obras do Senhor?

Dra. Dana Pike:

00:43:15

Bem, eles não viveram através deles, mas você teria esperado
que seus pais ou avós tivessem ensinado sobre estas coisas.
Mas com o passar do tempo, aqueles grandes eventos, como o
Mar Vermelho ou Reed, o deserto, o Monte Sinai, o Pacto, a
construção do tabernáculo, Josué chegando à terra e o rio
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Jordão dito ter parado, cruzam em terra seca como seguimento
simbólico do episódio do Mar Vermelho. Eles não sobreviveram
a isso, e com o passar do tempo as gerações vão passando e as
pessoas que não tiveram essas experiências pessoais, esses
eventos do passado parecem ter menos poder em suas vidas.
John Bytheway:

00:43:51

Isso me faz lembrar tanto do Livro de Mórmon. Surgiu outra
geração que não estava presente para ouvir as palavras do rei
Benjamin. Pergunta perfeita. Por que eles não sabiam? E parece
que muito do que o Senhor está fazendo nestes capítulos do
Antigo Testamento está criando lembretes e festas e tudo para
lembrá-los de todas as coisas que Ele fez por eles.

Dra. Dana Pike:

00:44:12

Sim. Sim. Então, por um lado, isso me lembra agora, não apenas
um pai, mas um avô. Tenho a responsabilidade, minha esposa e
eu, de conversar com nossos filhos e netos e de continuar
lembrando-os das grandes coisas que o Senhor fez em nossas
vidas, assim como está mais atrás na história nas escrituras.
Mas, ao mesmo tempo, isso me lembra que cada geração, cada
pessoa tem sua própria agência. Não podemos controlar isso,
mas somos chamados como pais a fazer tudo o que pudermos
para ensinar e incentivar.

Hank Smith:

00:44:40

Isso me faz lembrar Joshua quatro onde deveriam ter colocado
as 12 pedras do outro lado da Jordânia e vir a este lugar e seus
filhos dirão: "para que servem estas pedras". E você lhes dirá:
"Deixem seus filhos saberem o que Deus fez". Ele previu este
capítulo 10, esta próxima geração não sabe.

Dra. Dana Pike:

00:44:58

Sim. E a geração depois disso. Bem, o resto do capítulo dois do
versículo 11 até o final, novamente, isto é o que eu chamo de
notas do programa, muitas pessoas se referem a elas desta
forma. E não quero me perder nos detalhes, mas isso vai dizer o
que está prestes a acontecer com estes ciclos. Assim, versículo
11, os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor e
serviram aos Baalins. Detalhe rápido, então Baal é o deus da
tempestade cananéia que traz a chuva e que traz colheitas e
sustenta a vida. Não quero que isto soe muito negativo, mas por
alguma razão, o dicionário bíblico da igreja, mesmo on-line
desde ontem ainda o tem, Baal é o deus sol dos cananeus, isso é
errado. E se você acha que ele é o deus do sol, isso atrapalha
muitas histórias na Bíblia, certo?

Dra. Dana Pike:

00:45:45

Ele é o Deus da chuva, da chuva e da tempestade, que então
produz fertilidade, vida para as colheitas e para as pessoas, e o
que tem você. Baalim é a forma plural, estou dizendo Baal, pode
parecer estranho, certo? Eles servem aos Baal, e a questão é, as
pessoas muitas vezes, diferentes manifestações de Baal. Bem,
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eu tive uma experiência com Baal nesta cidade ou nesta cidade,
ou ele fez algo maravilhoso por mim aqui. Então vamos chamar
Baal Berith e Baal Peor, e ouvimos falar sobre isso
ocasionalmente no texto bíblico. Hoje em dia, e penso mais
corretamente, isto está sendo usado apenas como código para,
eles adoram muitas divindades masculinas, cananeus deuses
masculinos. Portanto, muitos outros deuses, especialmente
deuses masculinos. E vamos ter o equivalente feminino no
versículo 13, certo? Então, não deixar de fora o outro lado da
equação lá. Então, no versículo 12, eles abandonaram o Senhor
Deus, os trouxeram para fora da terra e seguiram outros deuses
de todas as rotundas do povo.
Dra. Dana Pike:

00:46:42

Verso 13, e eles abandonaram o Senhor e serviram Baal, aqui no
singular, e Ashtaroth, que é uma forma plural feminina no final
disto, Ashtoreth como às vezes é dada em outro lugar em
hebraico. Geralmente pensamos que esta é Astarte, os
babilônios a chamavam de Ishtar, a deusa da fertilidade de um
cananeu, mas aqui ela está na forma plural. Então o sentido é
que pensamos que o texto está apenas tentando dizer: "Escute,
eles estão adorando deuses específicos, mas podemos
simplesmente juntá-los todos e dizer muitos outros deuses
masculinos, muitos outros deuses femininos", parte do mundo
em que eles viveram aqui.

John Bytheway:

00:47:19

Penso que muitas pessoas que talvez não se lembrem disso no
Livro dos Juízes talvez se lembrem de Elias e dos padres de Baal,
o mesmo cara...

Dra. Dana Pike:

00:47:26

Sim, mesmo Deus da fertilidade, 1 Reis 18. E o que eles
querem? Há uma seca de três anos e meio. E se você acha que
Baal é o deus sol nessa história, não funciona. Eles estão
esperando a chuva chegar e Baal não pode produzir a chuva,
mas Jeová, Yaweh produz a chuva que acaba com a seca. Mas
como ele é o deus das tempestades e da chuva, foi muito fácil
para os israelitas, pensamos, com base na perspectiva dada na
Bíblia, dizer: "Bem, as coisas não estão indo tão bem, e eu tenho
orado a Jeová". Então talvez eu devesse trazer Baal e orar a ele
também". E talvez, entre os dois, eles possam descobrir como
trazer mais chuva para que possamos encher a cisterna. Para
que possamos ter uma colheita. Para que os animais
sobrevivam. Para que possamos beber água durante todo o
verão e cair até chover novamente".

Dra. Dana Pike:

00:48:14

Então parece ser isso o que está acontecendo aqui, certo?
Novamente, não deixar Jeová, por amor de Deus, significa
realmente que eles o abandonam. O que estou sugerindo e a
maioria das pessoas acha que é o caso é que não o estão
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abandonando. Eu não o venero mais. Está abandonando a
maneira apropriada de adorá-lo. Abandonando a perspectiva e
o Deuteronômio de que você só é leal a Jeová, nenhum outro
deus.
Hank Smith:

00:48:39

Tenho quase certeza de que esse foi o primeiro mandamento,
se bem me lembro. Não terás outros deuses diante de mim.

John Bytheway:

00:48:46

Bem, eu tenho outros deuses. Estou apenas colocando um
como prioridade, certo? E essa frase faz mais sentido agora
quando você diz isso, ou se eles amam mais a Satanás do que a
Deus. Eles amam a Deus, mas amam Satanás mais do que a
Deus. Mas apenas a idéia de, ainda há outras, acho que faz mais
sentido com muito do que estamos lendo aqui. Há outros
deuses, e eles estão tentando ter as duas ou muitas maneiras
diferentes, dependendo de suas necessidades.

Dra. Dana Pike:

00:49:11

Para eles, parece que foi um pouco fluido. Vou tentar ser fiel,
mas se eu precisar trazer alguma ajuda, tudo bem.

Hank Smith:

00:49:18

Adoro que você diga por eles, porque definitivamente somos
nós também, certo? É um pouco fluido. Eu amo o Senhor,
certo? Eu quero ler algo de Elder Oaks. Ele diz, esta é uma
palestra da Conferência Geral de outubro de 2013 chamada No
Other Gods.

Dra. Dana Pike:

00:49:34

Soa bíblico. Sim.

Hank Smith:

00:49:35

Sim. Sim. "Que outras prioridades estão sendo servidas à frente
de Deus pelas pessoas, mesmo pelas pessoas religiosas em
nossos dias? Considere estas possibilidades, todas comuns em
nosso mundo, as tradições culturais e familiares, o
politicamente correto, as aspirações de carreira, os bens
materiais, as atividades recreativas, o poder, a proeminência e o
prestígio". O princípio não é se temos outras prioridades. A
questão colocada pelo segundo mandamento é: qual é a nossa
prioridade final? Estamos servindo prioridades ou deuses à
frente do Deus que professamos adorar? Então, gosto de como
você disse isso, Dana, é meio fluido. Eu amo o Senhor. Só estava
pensando se talvez eu pudesse trazer esta outra coisa para cá.

Dra. Dana Pike:

00:50:21

E essa declaração de Elder Oaks soa como um resumo
atualizado do que o Presidente Kimball ensinou há muito tempo
sobre a idolatria moderna. E ele usa muitos dos mesmos
exemplos de como nós, nosso foco, nosso tempo e nossa
energia são deslocados para coisas que são deste mundo e de
menor relevância a longo prazo. Por mais importantes que
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sejam em seus próprios direitos, eles não podem dominar
nossas vidas. O capítulo dois continua, então temos o Senhor
que se zanga. Assim, o povo cai em pecado, especialmente aqui,
em apostasia adorando outros deuses além de Jeová, e o
adorando indevidamente. Vai chegar um opressor, o Senhor os
vende nas mãos, versículo 14 dos saqueadores. Pessoas que
vêm e os saqueiam, outra tradução, sua alternativa, a rotunda
de seus inimigos. Em sua maioria, geralmente são vizinhos
imediatos que não vêm de centenas de milhares de quilômetros
de distância.
Dra. Dana Pike:

00:51:14

Oh, eles clamam ao Senhor. Verso 16, o Senhor levanta um juiz
ou levanta juízes, líderes para libertá-los das mãos de seus
opressores. Eles nem sempre seguiriam os juízes. Eles iriam se
prostituir atrás de outros deuses. Versículo 17, estamos de volta
a isto. Quero dizer, há o ciclo, certo? O pecado traz a opressão,
grita ao Senhor, algum tipo de arrependimento que você
gostaria de pensar. O Senhor envia um libertador, eles são
entregues em suas terras e o povo tem descanso por X número
de anos. E então, é claro, em sua paz e prosperidade, eles
deslizam para seus antigos caminhos. E o ciclo começa tudo de
novo. Algumas porções de Israel, talvez mais do que outras,
algumas áreas mais cedo do que outras.

Hank Smith:

00:52:00

Acabamos de repetir isso 12 vezes diferentes para os próximos
capítulos. Apenas repita, repita, repita.

Dra. Dana Pike:

00:52:06

Sim. De uma forma ou de outra, de qualquer forma. E isso é
generalizado, não há dúvidas sobre isso. E como podemos dizer
ao longo do caminho, por que as pessoas continuam a cair
nesses caminhos? Bem, são os indivíduos que fazem escolhas
individuais ou as famílias que fazem escolhas familiares. E logo
esse tipo de infestação e influência um grupo maior na
comunidade e em nossa tribo ou o que você tem. É a mesma
situação que vemos também na história religiosa moderna.

Hank Smith:

00:52:35

Dana, quando volto ao Juiz um então, onde diz: "Eles não
fizeram o que o Senhor lhes pediu que fizessem". Devo talvez
aprender com isto se o bisavô não fizer o que o Senhor lhe
pediu que fizesse, então avô, pai, filho, neto, bisneto vão todos
sofrer. John, nós criamos o Elder Holland, Uma Oração para as
Crianças repetidas vezes, certo? A idéia de que os pagamentos
saem dos bolsos de seus filhos e netos de maneiras muito mais
caras do que você jamais pretendia.

John Bytheway:

00:53:05

Você faz um pequeno desvio, eles podem fazer ainda mais.
Conversamos sobre isso com minha família no outro dia, onde
se fala em visitar a iniqüidade na terceira e quarta geração. E
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não parece que seja justo com agência, mas há uma nota de
rodapé que diz: "Se as crianças seguirem o curso que seu pai
seguiu, então terão o mesmo tipo de conseqüências ruins". Isso
fazia muito mais sentido para mim porque as crianças poderiam
consertá-lo, poderiam virá-lo, o que o ciclo do orgulho sugere
que façam. Não são as mesmas pessoas que fazem isso todas as
vezes. Está passando por gerações e nós estamos apoiados por
um par de séculos e assistindo a isso acontecer. Isso é justo?
Dra. Dana Pike:

00:53:43

Sim. Sim. Eu diria que sim.

Hank Smith:

00:53:45

Isto é como ler o Livro de Helaman, quase como ler o livro.

John Bytheway:

00:53:47

Sim. É como o ciclo do orgulho, o ciclo do orgulho.

Dra. Dana Pike:

00:53:50

O povo do pacto de Deus lutando para viver no mundo, certo?
Então, sempre em todos os lugares. Veja o capítulo 2:20, apenas
para encerrar o capítulo dois, "A ira do Senhor estava quente
contra Israel", esta é uma grande língua, certo? Porque em
hebraico diz que o nariz do Senhor estava quente contra Israel.
Esta é uma linha padrão. Seu nariz ficou quente. Ele disse:
"Porque este povo transgrediu meu pacto, que eu ofereci esta
oportunidade a vocês, que eu ordenei a seus antepassados".
Eles não deram ouvidos à minha voz". Eu também não vou,
portanto, expulsar nenhum antes de vocês", das nações, que
Joshua deixou quando morreu. Versículo 22: "Que através deles
eu possa provar Israel, se eles manterão o caminho do Senhor
para andar nele como seus antepassados fizeram ou não", a
palavra provar ou testar ou tentar, porque essas são traduções
alternativas do verbo aqui. Apareçam várias vezes no Livro dos
Juízes. Você poderia pensar em Gênesis 22:1, certo?

Dra. Dana Pike:

00:54:47

Então, o Senhor ia testar ou tentar Abraão com o sacrifício de
seu filho. Você poderia pensar em Abraão três, certo? Vamos
enviá-los para baixo e prová-los agora, mas há muitas provas
que continuam. E neste caso, o Senhor disse: "Vou usar os
restos dos cananeus como uma forma de provar os israelitas.
Eles podem viver no mundo, mas não ser parte do mundo"? E
nós conhecemos a história, as coisas não vão tão bem para
muitos deles. Mas às vezes as pessoas estão provando o Senhor.
Gideon vai dizer: "Preciso de um sinal antes de poder ir adiante.
Estou um pouco trêmulo aqui. Dê-me um par de sinais. E assim
o Senhor realmente vai estar comigo?". E assim é interessante
no texto bíblico que pode ir em ambas as direções. O Senhor
nos prova, mas às vezes se diz que as pessoas têm provado o
Senhor.
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Dra. Dana Pike:

00:55:32

Ele será fiel não importa o quê? E, claro, a resposta da nossa
perspectiva é sim. Ele é sempre fiel não importa o que
aconteça, essa é também a descrição bíblica. Mas se entrarmos
no capítulo 3:1, estas são as nações, que o Senhor deixou para
provar Israel por elas, aparecerão mais algumas vezes. Portanto,
sim, eles não os expulsam a todos, para que Ele não os ajude a
terminar a acusação, e agora é com isto que nos resta. Capítulo
3:4, "Eles estavam lá para provar Israel, se seguiriam o Senhor
ou não". Podemos fazer o capítulo 3:7? Quero mais uma coisa
sobre os deuses cananeus aqui. Este é o capítulo 3, 5, 6 e 7,
certo? "Os filhos de Israel habitaram entre os cananeus" e todos
esses outros - os cananeus, que são apenas para nossos
propósitos, são subconjuntos da população geral cananéia.

Dra. Dana Pike:

00:56:19

Elas levaram suas filhas para serem suas esposas. Assim, os
homens israelitas estão casando com mulheres cananéias e
deram suas filhas para seus filhos e vice-versa e serviram a seus
deuses. E os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor e
esqueceram o Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e aos
bosques. Baalim que já mencionamos, a forma plural de Baal
provavelmente só deuses em geral, outros deuses. E então os
bosques, isto aparecerá várias vezes nas próximas semanas
lendo também. E espero que se seus telespectadores não
estiverem acostumados a ver regularmente as notas de rodapé
e eu ainda uso muito papel. Portanto, é fácil apenas olhar para
baixo no final da página. Se você estiver em seu telefone ou em
seus tablets, você tem que clicar no link. Não é tão rápido de
ver, mas eu estava percebendo enquanto releiava os juízes, há
várias ocasiões, quase todas as páginas há uma, se não duas ou
três anotações em nossas notas de rodapé que dizem H-E-B,
certo?

Dra. Dana Pike:

00:57:15

Heb para hebraico, o hebraico significa isto ou o hebraico diz
isto. Então eles estão tentando ajudar você a lidar com o King
James English, que às vezes é menos que preciso, ou nós
dizemos as coisas de maneira diferente hoje em dia do que há
muito tempo atrás. Portanto, eu encorajaria as pessoas a
olharem regularmente ou darem uma olhada nas notas para
obter uma pequena ajuda ao longo do caminho, especialmente
porque você está lendo o Rei James. Assim, voltando ao
versículo sete, os Baalins e os bosques. Groves é a interpretação
aqui, diz na nota de rodapé do 7D, o hebraico é Asher escreveu,
que é o plural de Asherah. Asherah é também a deusa cananéia.
Deusa mãe associada à fertilidade e outras coisas. Assim, às
vezes vemos o Grove porque Asherah estava associado. Um de
seus símbolos era uma árvore, árvore com ramos, tipicamente
vida.
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Dra. Dana Pike:

00:58:08

Há ocasiões em que temos representações de uma árvore de
restos de cananéia, restos materiais mostrando uma árvore com
leões ou animais, ibexes ao redor dela. Pensamos que é,
novamente, a deusa mãe que dá vida às criaturas. Deusa
cananéia, Asherah, hebraica, a palavra, o substantivo é Asherah.
Mas é dado aqui como bosques, a Septuaginta pega na idéia da
árvore. Por isso, as árvores santificam-na. Assim, ela é
freqüentemente representada pelo símbolo de uma árvore ou
um poste ou pilar ou algo assim, uma árvore artificial ou uma
árvore real. E vamos ver até exemplos à medida que formos
avançando. Eles cortam o Asherah, eles queimam o Asherah ou
o que quer que seja, certo? Então os israelitas, assim como os
cananeus estão usando uma árvore estilizada, parece que,
colocando-a perto de altares para ajudá-los a se concentrar em
Asherah, assim como em Baal ou Jeová ou outras divindades,
certo? Então aqui novamente, há uma forma plural disso. Então,
novamente, estamos pensando, está bem, apenas nos deuses e
nas deusas desses outros povos.

Hank Smith:

00:59:14

Quero resumir aqui que o Senhor é, veja, você não cumpriu seu
pacto, veja, você está servindo a outros deuses. Portanto, não
vou castigá-lo tanto, você tem algumas lições importantes que
vai ter que passar e elas vão ser um tanto dolorosas. É o que me
parece que estamos preparando para algumas lições muito
dolorosas.

Dra. Dana Pike:

00:59:39

Alguns testes e tentativas vão acontecer. E ouvimos, o que
muitas vezes acontece nas notícias, e não apenas nas escrituras.
O elemento negativo tende a receber muita atenção. Por isso,
quando leio os Juízes, vou estar sempre pensando, isto não é
falar de todos os israelitas está muito fora dos trilhos. Podemos
usar para pensar os Santos dos Últimos Dias hoje em dia, certo?
Há alguns que são muito fiéis, há alguns que são mais ou menos
fiéis, há alguns que vêm ocasionalmente e depois cumprem a
maioria dos mandamentos. Há alguns que são...

Hank Smith:

01:00:10

Lutando contra o Senhor e o profeta.

Dra. Dana Pike:

01:00:13

Nós não temos secularismo na antiguidade, mas temos
alternativas às abordagens religiosas, como já dissemos, certo?
E algumas pessoas estão mais em harmonia com esta
perspectiva que o Deuteronômio e os profetas apresentam. E
algumas pessoas estão menos em harmonia com isso, mas há
sempre pessoas boas. Quando pensamos em Rute, aqui está
uma família e a cidade de Belém, acontece que é a cidade da
qual David virá eventualmente. Mas aqui há uma família e há
boas pessoas tentando levar boas vidas e tentando adorar ao
Senhor. Temos uma visão bastante negativa ao passarmos pelos
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juízes. Mas eu diria, tenha em mente que isto não é tudo gente,
mas infelizmente isto se torna muita gente. E quer seja a
maioria ou não, não posso dizer, mas eventualmente temos que
conciliar o fato de que os aspectos negativos estão ficando para
a imprensa.
John Bytheway:

01:01:10

Por favor, junte-se a nós para a segunda parte deste podcast.

Judges 2-4, 6-8, 13-16 Parte 1 followHIM Podcast Pagina 27

Aviso: Este documento é uma transcrição automatizada. Você pode encontrar alguns pequenos erros incluídos.

John Bytheway:

00:00:02

Bem-vindo à parte dois do podcast desta semana.

Dra. Dana Pike:

00:00:07

Teremos que passar por Ehud para chegar a Deborah.

Dra. Dana Pike:

00:00:10

No capítulo 3, versículo 10, "O Espírito do Senhor veio sobre
ele". Este é o nosso primeiro juiz a quem estamos pulando
muito rapidamente, Othniel.

Dra. Dana Pike:

00:00:19

E você poderia se fazer esta pergunta; estamos lendo sobre os
juízes. Você disse que eram 12. Como eles foram escolhidos?
Quem escolheu os juízes? Não é um sistema de loteria, nunca
ouvimos falar de eleições. Esta é a característica padrão.

Dra. Dana Pike:

00:00:32

E não é mencionado no caso de todos os juízes, mas vários
deles, esta é a nossa linha, e vai acontecer mais tarde com o
jovem Saul, também, que lemos o Espírito do Senhor veio sobre
a pessoa. Eles são dotados de assistência divina, capacidades, as
pessoas parecem reconhecer isso e atribuem isso como dons do
Senhor a essa pessoa para ajudá-los.

Dra. Dana Pike:

00:00:51

Então, versículo 10, "O Espírito do Senhor veio sobre ele", ele
julgou Israel, ele saiu para a guerra. Aí está o julgamento de que
acabamos ouvindo falar, é o: "Sou um líder militar. Eu vou
ajudar a libertar minha tribo, minhas tribos vizinhas da opressão
desses vizinhos que vivem ao nosso redor".

Hank Smith:

00:01:06

Escrevi uma palestra chamada Five Temptation Killers, e usei
esta história de Ehud e Eglon, e disse: "Eglon representa o vício,
e Ehud é você, e como você apunhala o vício e se livra dele"? E
Ehud escapou deste Eglon, que era este personagem do tipo
Jabba the Hut.

Dra. Dana Pike:

00:01:25

Ehud faz sua coisa e a terra descansa. Este é o Capítulo 3, Verso
30. "Moab foi subjugado, a terra teve descanso por quatro
anos": 80 anos.

Dra. Dana Pike:

00:01:35

E então no versículo 31, aqui está nossa única informação sobre
um companheiro chamado Shamgar: "O filho de Anath que
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matou filisteus, matou 600 homens com um boi e ajudou a
libertar Israel". E nós terminamos com ele e passamos para
Deborah no capítulo 4.
Dra. Dana Pike:

00:01:49

E na verdade, os capítulos quatro e cinco tratam de Deborah. O
capítulo quatro é a narração em prosa desses eventos, o
capítulo cinco é poesia. E se você olhar para 5:1, então dizendo
Deborah e Barak, o líder militar israelita com ela, eles cantam
uma canção. E, esperemos, isto lembra aos leitores o Êxodo,
capítulo 15.

Dra. Dana Pike:

00:02:08

No capítulo 14, "O Senhor os entrega através do Mar de Reed";
o Mar Vermelho. Eles vão para o outro lado, os egípcios são
destruídos. E eles cantam sobre isso no Êxodo 15, "Moisés e o
povo ... "

Dra. Dana Pike:

00:02:18

E então Miriam ajuda a liderar algumas das mulheres no canto;
nesse cenário. Aqui, temos Deborah e Barak cantando louvores
ao Senhor, contando os acontecimentos, descrevendo o poder
do Senhor e como foi Ele quem venceu a batalha; este motivo
guerreiro divino que é Deus e os anfitriões.

Dra. Dana Pike:

00:02:38

Ele é chamado de "O Senhor das Hostes". E às vezes pensamos:
"Sim, isso são todos os anjos sentados ao redor dele". Isso pode
ser em alguns casos, mas "anfitriões" também é um termo
militar muito comum no Antigo Testamento ou na Bíblia
hebraica; "Os anfitriões saíam em número para lutar".

Dra. Dana Pike:

00:02:52

E ao passarmos por aqui, como mencionei, este guerreiro
divino, é Deus que está lutando, é Deus que é o responsável
final pela entrega de Israel como ele está sendo retratado aqui.

Dra. Dana Pike:

00:03:02

E há algumas pequenas diferenças entre o que está no capítulo
quatro e o que está no capítulo cinco. Acho que Venha Me
Seguir só incluiu o capítulo quatro, mas se você quiser ler a
poesia ... E eu sempre diria, se você estiver lendo poesia bíblica,
é muito mais agradável, e eu acho que é mais educativo, lê-la
em voz alta e lê-la lentamente como poesia.

Dra. Dana Pike:

00:03:21

Aqui está a narração. Capítulo quatro, versículo um: "Os
israelitas fizeram o mal aos olhos do Senhor". Depois da morte
de Ehud, o Senhor os vendeu na mão de Jabin, o rei de Canaã".
Ele é o rei em Hazor, que é uma grande cidade cananéia um
pouco ao norte do Mar da Galiléia. Assim, na Alta Galiléia, como
a chamamos. Seu general é Sisera. Eles estão oprimindo os
israelitas no norte.
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Dra. Dana Pike:

00:03:46

Enfim, versículo três: "Os filhos de Israel clamam ao Senhor". E
ele, Sisera, este general cananeu, tem 900 carruagens. 20 anos
tem oprimido as crianças de Israel.

Dra. Dana Pike:

00:03:56

E agora estamos no versículo quatro. Somos apresentadas a
Deborah, uma profetisa. Ouvimos Miriam ser descrita como
uma profetisa; Deborah aqui; mais tarde, no livro de Neemias,
Noadiah, uma mulher sobre a qual não sabemos muito, é
descrita como uma profetisa; Hulda em Segundo Reis é
chamada de profetisa; a esposa de Isaías é chamada de
profetisa.

Dra. Dana Pike:

00:04:16

E para os santos dos últimos dias que muitas vezes levantam a
questão: "Bem, eles não têm o sacerdócio de Melquisedeque.
Como elas podem ser uma profetisa", quero dizer, eu diria que
estas mulheres foram abençoadas com os dons do espírito, e de
alguma forma estão chamando do Senhor para representá-lo e
falar por ele e servir ao seu povo, independentemente de como
isso funcionou; formalmente institucionalmente. Talvez
diferente de como estamos acostumados a pensar em um
profeta hoje em dia, mas definitivamente tivemos um papel a
desempenhar em momentos diferentes na história de Israel.

Dra. Dana Pike:

00:04:46

Capítulo quatro, versículo quatro; Deborah, a profetisa,
novamente o nome de seu marido, julgou Israel neste
momento. Mais uma vez, penso que isto faz parte de Israel por
um período particular. Talvez já haja outras pessoas julgando
em outras áreas também.

Dra. Dana Pike:

00:05:00

Ela se senta sob uma árvore, uma palmeira, e ficou conhecida
como "A Palmeira de Débora", porque era lá que ela se sentava
regularmente entre Ramah e Betel e Efram, o território de
Efraim, e os filhos de Israel vinham até ela para tomar decisões.

Dra. Dana Pike:

00:05:16

Mencionei anteriormente, esta é a única vez no Livro dos Juízes
em que temos realmente uma referência a um juiz que julga ou
decide ou arbitra, lidando com casos que lhe foram
apresentados. Talvez isso tenha acontecido muito e nós
simplesmente não ouvimos falar sobre isso, mas essa é sempre
a questão.

John Bytheway:

00:05:31

Eles soam mais como líderes militares na maior parte do livro.

Dra. Dana Pike:

00:05:34

A representação tem um foco principalmente militar no Livro
dos Juízes.
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Dra. Dana Pike:

00:05:40

E isto é o que acho interessante no versículo seis; ela se sentou
e chamou Barack, que é um líder militar israelense, e disse: "O
Senhor Deus de Israel não te comandou", essencialmente,
"Dizendo: 'Desce ao Monte Tabor, e traz milhares de homens de
Naftali e Zebulom'", estas tribos na região da Galiléia, versículo
sete, "'Eu te atrairei ...'". Então isto é, "eu, o Senhor", certo?
"Deus não disse: 'Eu atrairei Sísera a ti, e eu, Deus'", versículo
sete, "'Entregá-lo-ei em tuas mãos?"

Dra. Dana Pike:

00:06:10

Então ela está dizendo que o Senhor já falou, provavelmente
através dela, nós não ouvimos falar de mais ninguém, e ela está
dizendo: "Por que você não está fazendo isso? Vá com o
programa, reúna as tropas, os anfitriões destas tribos e chegue
ao Monte Tabor", que fica no Jezreel ou na beira do Vale do
Jezreel, novamente, onde os cananeus estão controlando.

Dra. Dana Pike:

00:06:31

Como muitas pessoas já disseram, as carruagens na antiguidade
eram como tanques na guerra moderna, certo? Estas são coisas
poderosas. E se seu cavalo está puxando sua carruagem através
de um grupo de infantaria, eles vão ser atropelados, eles vão se
machucar. Diz 900 carruagens. Este é um contingente militar
muito poderoso que Sisera tem.

Dra. Dana Pike:

00:06:52

Como a Barak responde ao que Deborah diz? "Se você for
comigo", versículo oito, "então eu irei". Caso contrário, eu não
irei. Não irei aqui, porque isto parece desesperador. E se você,
Deborah, for comigo, Barak, então eu tenho a sensação de que
o Senhor estará conosco e Ele fará o que Ele diz que você está
dizendo que Ele fará".

Hank Smith:

00:07:13

Certo.

Dra. Dana Pike:

00:07:14

Então ela disse: "Está bem, eu vou".

Dra. Dana Pike:

00:07:15

Mas o que ela diz? Versículo sete: "Eu irei, mas é bom que você
saiba agora mesmo, a vitória não será para sua honra, pois o
Senhor venderá Sisera na mão de uma mulher".

Dra. Dana Pike:

00:07:29

Agora você pode pensar, neste momento, que Deborah será
aquela que é a mulher que mais ou menos aplaudiu a vitória.
Mas enquanto lemos o capítulo, descobrimos que há outra
mulher envolvida também.

Dra. Dana Pike:

00:07:43

A história se desenrola. Eles saem, se encontram no vale, lutam.
Versículo 13; Sisera reuniu todas as suas carruagens, as 900
carruagens, eles estão lutando no vale.
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Dra. Dana Pike:

00:07:53

Verso 14, Deborah diz a Barak, novamente, seu líder militar
israelita: "Levante-se. Isto é o que o Senhor disse que ele vai
fazer. O Senhor entregou Sisera em suas mãos". Portanto, mais
uma vez, isto é atribuído à intervenção divina aqui. "O Senhor
não saiu antes de você?"

Dra. Dana Pike:

00:08:10

Verso 15. Então, "O Senhor desconfortável ... " E se você não
conhece essa palavra, há uma nota que explica que é inglês
antigo para "colocar em pânico", certo? Então ele causou o
pânico e as forças cananéias estão fugindo, e Sisera salta de sua
carruagem para fugir, para salvar sua própria vida.

Dra. Dana Pike:

00:08:31

E então o próximo verso, 18, e os próximos versos, são este
relato bastante conhecido onde ele corre para uma tenda. É
Heber e Jael. Heber saiu para comer fast food ou algo assim, e
Jael está em casa. E Sisera diz: "Escute, eu preciso de um lugar
para me esconder. Ponha-me aqui, e se alguém vier, diga que
eu não estou aqui".

Dra. Dana Pike:

00:08:53

Ele está exausto de horas ou de um dia de luta. Então, versículo
19, ela abre uma garrafa de leite. Novamente, esta é
provavelmente uma pele de animal de leite de cabra ou algo
assim. Ela diz: "Aqui, tome um pouco de leite. Talvez isso ajude
a ficar ainda um pouco mais afogada". Ele se deita, ele fica
coberto.

Dra. Dana Pike:

00:09:10

E então no versículo 21, Jael é seu nome, a esposa de Heber,
pegou um prego de uma barraca, então ela pegou um prego de
barraca, e um martelo, ou um taco, como algumas pessoas
fazem, na mão dela e foi até ele enquanto ele dormia na parte
de trás da barraca, e enfiou o prego na cabeça dele e o pregou
no chão.

Hank Smith:

00:09:29

Uau.

Dra. Dana Pike:

00:09:29

Ele estava dormindo e nunca mais acordou, certo? Ele estava
morto.

Dra. Dana Pike:

00:09:33

Barack perseguiu Sisera. Jael sai para dizer: "Ei, eu já tratei
disso".

Hank Smith:

00:09:37

Eu adoro isso.

Dra. Dana Pike:

00:09:38

E esta é a mulher que vai ter a glória de matar o general
cananeu.
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Dra. Dana Pike:

00:09:43

Assim, versículo 23, "Deus subjugou, naquele dia, Jabin, o rei de
Canaã", Sisera era o general, "Diante dos filhos do Senhor".

Dra. Dana Pike:

00:09:52

Em seguida, entramos na canção poética do capítulo cinco, esse
tipo de re-narrates, à sua maneira poética, celebra a vitória.

Dra. Dana Pike:

00:10:01

Então você poderia dizer, o que posso obter dessa narração no
capítulo quatro? Que lições eu poderia aprender?

Dra. Dana Pike:

00:10:06

O Senhor diz: "Eu vou ajudá-lo se você sair e fizer sua parte",
Deborah encoraja Barak, eles saem e fazem sua parte, e o
Senhor vem através. Quer dizer, este é um tema subjacente,
mas vale a pena destacar repetidamente. O Senhor vai seguir o
que Ele diz se estivermos dispostos a participar com Ele".

Dra. Dana Pike:

00:10:27

Você pode pensar que estou tentando fazer algo bonito com
uma história que não tem nada bonito, mas esse parece ser o
princípio, que o Senhor traz seus propósitos e o entregará se
você estiver disposto a trabalhar com Ele.

Dra. Dana Pike:

00:10:40

Pode levar tempo e pode haver violência ou desafios ou
dificuldades ao longo do caminho, mas os juízes nos dirão que o
Senhor sempre vem através.

Hank Smith:

00:10:48

Sim.

Hank Smith:

00:10:48

E depois há também esta idéia de Barak no versículo oito: "Se
fores comigo, eu irei", ou seja, eu sei que és inspirado por Deus.
Eu vou aonde você for.

Dra. Dana Pike:

00:10:58

Estou me sentindo preocupada e preciso de ajuda e apoio, e
você é a pessoa que pode fornecer isso, para representar isso
para mim, o que não é diferente quando entramos no capítulo
seis com Gideon.

Dra. Dana Pike:

00:11:09

Ele precisa de tranquilidade várias vezes. Ele está descrito nos
capítulos seis e sete como bastante temeroso. Isso muda no
capítulo oito, e ele parece ter superado isso com a ajuda de
Deus, mas ele é um pouco ... Mais de uma vez ele precisa de um
pouco mais de ajuda e tranqüilidade ao longo do caminho.

Dra. Dana Pike:

00:11:27

E isso também não é uma lição tão ruim; que se sentirmos
necessidade de ajuda e tranquilidade, não há problema em
dizer isso. Não faz mal ser honesto e pedir por isso.

Hank Smith:

00:11:34

Eu gosto disso, Dana.
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Hank Smith:

00:11:36

Portanto, todos os cinco são uma canção.

John Bytheway:

00:11:38

Dana, você poderia cantar isso para nós apenas em hebraico?

Dra. Dana Pike:

00:11:41

Você não quer que eu cante. De qualquer forma, obrigada pela
oferta.

Dra. Dana Pike:

00:11:47

Quando você chega ao capítulo cinco, versículo 31, é o último
versículo do capítulo: "Que todos os teus inimigos pereçam, oh,
Senhor". Que os que o amam sejam como o filho, quando ele
sair em seu poder", vira a linguagem, e pensamos que o Ele
agora é o Senhor, certo?

Dra. Dana Pike:

00:12:02

"E a terra teve descanso por 40 anos". Mais uma vez, há aquele
quadro narrativo abordado no final para nos dizer alguns
múltiplos de 40, certo? Neste caso, são 40.

Hank Smith:

00:12:12

Aposto que sei o que virá em seguida.

Dra. Dana Pike:

00:12:15

Oh, bem, então por que você não lê o capítulo seis, versículo
um para nós? Então veremos se você está certo.

Hank Smith:

00:12:20

Suponho que se houver descanso na terra, então eles vão fazer
algo errado. Vamos dar uma olhada.

Hank Smith:

00:12:24

Capítulo seis, versículo um. "E os filhos de Israel fizeram o mal
aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de
Midian, sete anos".

Hank Smith:

00:12:32

Então é quase um: "Aqui vamos nós de novo".

Dra. Dana Pike:

00:12:35

Pensamos que é construído ou formulado dessa forma para
mostrar os altos e os baixos ou a volta do ciclo.

Dra. Dana Pike:

00:12:43

Assim, Midian é retratado em Gênesis 25 como um dos filhos de
Abraão e Keturah. Sabemos que Jetro e Zipporah e sua família,
os midianitas, eram midianitas.

Dra. Dana Pike:

00:12:55

Mas os midianitas são este grupo de pessoas que estão subindo
e descendo do noroeste da Arábia, subindo ao longo do lado
oriental do Vale do Rio Jordão. Ocasionalmente, eles vêm para o
lado ocidental do rio Jordão para a terra de Israel propriamente
dita; o Vale do Jezreel e outros lugares, nós ouvimos falar deles.

Dra. Dana Pike:

00:13:14

Então, sim, os midianitas são este grupo de pessoas em
constante mudança ao longo dos séculos. E os Amalekitas, da
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mesma forma. E, para nossos propósitos, isso provavelmente é
o suficiente.
Dra. Dana Pike:

00:13:23

Mas capítulo seis, versículo cinco, estas pessoas são como
gafanhotos para a multidão. Eles estão em todo lugar. E os
israelitas no versículo seis estão chorando ao Senhor, como
conhecemos o ciclo.

Dra. Dana Pike:

00:13:33

E, neste caso, é um dos poucos casos em que ouvimos falar de
um profeta. Capítulo seis, versículos sete e oito, os israelitas
clamamam ao Senhor por ajuda por causa dos midianitas, e o
Senhor enviou-lhes um profeta: "Assim diz o Senhor Deus de
Israel".

Dra. Dana Pike:

00:13:45

Agora isto será apresentado novamente em primeira pessoa, o
profeta falando por investidura divina como se ele fosse o
Senhor.

Dra. Dana Pike:

00:13:52

O final do versículo oito: "Eu te trouxe do Egito, te tirei da casa
da servidão". Eu te trouxe dos egípcios, te trouxe para cá e
tentei expulsar o povo e te dar as terras". Versículo 10: "Eu vos
disse: 'Eu sou o Senhor'". Eu sou Jeová, vosso Deus". Não temais
os outros deuses do povo', mas vós não me obedecestes".

Dra. Dana Pike:

00:14:11

"E veio um anjo". Verso 11. Agora vamos ser apresentados a um
anjo. É um mensageiro. Mais uma vez, você decide se é um
humano ou um divino. Descobrimos à medida que avançamos.

Dra. Dana Pike:

00:14:22

Somos apresentados ao pai de Gideon, cujo nome é Joash. Eles
estão morando no território de Manasseh. Parece
eventualmente que este é um anjo divino ou um mensageiro
divino, um anjo no sentido que nós pensamos.

Dra. Dana Pike:

00:14:36

Mas aqui está o versículo que você começou este videocast com
Hank; "E apareceu o anjo do Senhor", 6:12, "Unto Gideon, e
disse: 'O Senhor está com você'. Você é um homem poderoso e
de valor".

Dra. Dana Pike:

00:14:46

Gideon disse a ele: "Oh meu Senhor". Isto é "Senhor", não tudo
em bonés. Então é: "Oh meu Senhor", ele está falando com este
mensageiro divino: "Se Jeová está conosco, então por que
estamos tendo todos estes problemas?" Então, "Você está
dizendo que o Senhor está conosco, mas eu não estou vendo
isso exatamente".

Dra. Dana Pike:

00:15:05

Então esta é uma pequena conversa interessante que ele tem
com o anjo. "Será que o Senhor não nos tirou do Egito? Mas
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agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos
midianitas".
Dra. Dana Pike:

00:15:13

Você pode decidir se a visão de mundo de Gideon está fora de
moda, ou isto é mais retórica, como dizer: "Sim, bem, se ele
está realmente conosco, com certeza estamos tendo muitas
dificuldades com estes midianitas".

Dra. Dana Pike:

00:15:22

Versículo 14; agora diz: "O Senhor olhou para ele e disse ... "E
há um desafio aqui; é realmente o Senhor falando com ele, ou é
o anjo falando como o Senhor? Diz apenas: "O Senhor está
falando com ele".

Dra. Dana Pike:

00:15:36

E vai e vem um pouco aqui, mas Jeová lhe diz: "Vai nisto, teu
poder, e salvarás Israel". Este é o chamado dele, por assim
dizer, certo? " ... Salvar Israel dos midianitas". Eu não te enviei?"

Dra. Dana Pike:

00:15:48

E ele disse, versículo 15, "Oh meu Senhor", parece que está
falando com o anjo novamente, "Com o que?". Ou, "Como eu
vou salvar Israel? Eu sou desta pobre tribo, de uma família
pobre. Sou o mínimo na casa de meu pai". O versículo 16, o
Senhor, Jeová, diz: "Certamente eu estarei com você". Isso deve
ser muito encorajador para ele.

Hank Smith:

00:16:08

Esse é Moisés.

Dra. Dana Pike:

00:16:09

Sim. Muita gente que recebe chamadas do Senhor para fazer
coisas difíceis, certo?

Dra. Dana Pike:

00:16:13

A promessa: "Certamente eu estarei com você". Você ferirá os
midianitas como um só homem". E ele disse: "Se agora
encontrei a graça, mostre-me um sinal".

Dra. Dana Pike:

00:16:23

Agora este não é o velo, isto não é até o capítulo sete, mas ele
já está dizendo: "Estou um pouco ansioso com isto. Talvez eu
esteja um pouco duvidoso, temeroso. Preciso de um pouco de
tranqüilidade".

Dra. Dana Pike:

00:16:33

Então ele vai fazer uma refeição, se você quiser, coloca na
pedra, o anjo sobe no fogo, e ele pensa: "Uau".

Dra. Dana Pike:

00:16:42

Verso 22. "Quando Gideon percebeu que este era realmente
um anjo divino do Senhor, ele disse: 'Ai, ai, Senhor, Deus,
porque eu vi um anjo do Senhor face a face...'". E há esta
tradição em vários textos bíblicos que ver Deus ou um anjo
significava que você poderia morrer. Vamos ouvir isso
novamente com os pais de Sansão também em alguns capítulos.
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Dra. Dana Pike:

00:17:04

Versículo 22, Ai, Senhor, Deus, o Senhor não está todo em
bonés, mas o que é?

Hank Smith:

00:17:08

Deus é.

Dra. Dana Pike:

00:17:09

É a palavra Deus está toda em bonés. E isto acontece na
verdade várias vezes em Juízes, e dezenas de vezes ao longo do
Antigo Testamento, e esta é a sua pista de que neste caso nós
dissemos que O Senhor tudo em bonés, é um título substituto, a
palavra hebraica que é pronunciada é Adonai para que você não
diga Yahweh, certo? Então o Senhor em bonés me diz que é o
nome divino, mas a prática se tornou que eu vou dizer O Senhor
como um título para Deus, ao invés do próprio nome divino.

Dra. Dana Pike:

00:17:40

Bem, aqui temos Alas O Adonai Yahweh. Assim, em vez de
tradutores, e é o mesmo nas traduções modernas também, em
vez de dizer Ó SENHOR, SENHOR, tudo em maiúsculas, eles
colocaram Deus no lugar do nome divino Yahweh, e o
capitalizaram, assim você saberá que esse é o nome divino. É
Adonai Yahweh, Ó Senhor, Yahweh, mas os tradutores
colocaram Ó Senhor, Deus, para que não tenham que usar sua
habitual substituição, que é colocar Senhor tudo em maiúsculas.

Hank Smith:

00:18:17

Porque ele diria, ó Senhor, Senhor.

Dra. Dana Pike:

00:18:19

Ó Senhor, Senhor...

Hank Smith:

00:18:20

Uau, sim.

Dra. Dana Pike:

00:18:22

Um todo de boné, um não, então isso pareceria estranho para
as pessoas. E assim novamente, há todo tipo de desafio na
tradução de um texto antigo para os leitores modernos, certo?
E isso é apenas um exemplo divertido.

Dra. Dana Pike:

00:18:33

Um lugar fácil de ver isto também é em Amós 3:7, um verso que
os santos dos últimos dias gostam muito, é a mesma situação,
Deus está todo em bonés. Certamente, O Senhor, DEUS, não
fará nada, certo? Deus está todo de boné lá, porque é o mesmo
hebraico, é Adonai Yahweh. De qualquer forma, Gideon está
dizendo ao Senhor: "Uau, eu não esperava isso. Eu vi um anjo e
talvez minha vida esteja em perigo, eu só queria um pequeno
sinal.

Dra. Dana Pike:

00:18:58

Verso 24, Gideon construiu um altar ao Senhor, a Javé, Jeová, e
chamou-o Jeová Shalom, e ainda está lá se por acaso você
estiver naquele dia. Então Jeová Shalom é uma das poucas
vezes que a palavra Jeová é soletrada em inglês no Antigo
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Testamento, e Shalom a maioria das pessoas saberá, é a palavra
hebraica para paz que se conecta de volta ao versículo 23, que
acabamos de saltar.
Dra. Dana Pike:

00:19:20

"O Senhor lhe disse: Paz seja convosco", não temais, não ireis
morrer. Então ele constrói um altar e nomeia o altar Jeová
como Paz, porque ele prometeu paz ou bem-estar, certo, é
outra maneira de tornar Shalom.

Dra. Dana Pike:

00:19:35

De qualquer forma, ele recebe uma acusação, é-lhe dito para ir
derrubar o altar de Baal, que seu pai tem. Este é o final do
versículo 25, "E corta o bosque que está junto a ele", esta
árvore ou esta representação simbólica de uma árvore que se
destina a representar Asherah. Então você tem um altar para
Baal e uma representação de Asherah, e é suposto que ele vá
cortá-los. E ele está um pouco nervoso com isso, então ele
recebe 10 de seus amigos e eles saem à noite, derrubam o altar,
cortam o Asherah, e então as pessoas se levantam de manhã na
cidade e dizem: "Ei, o que aconteceu? Quem entrou e estragou
nosso altar e destruiu o Asherah?"

Dra. Dana Pike:

00:20:13

Verso 29, "Quem fez isto?" E a notícia se espalha obviamente,
que é Gideon, e assim dizem a seu pai no versículo 30: "Traga-o
para fora, vamos matá-lo". E o pai dele, felizmente, o defende.
No versículo 31, "E Joash, o pai de Gideon, diz a todos os que se
sentam ao seu redor: "Você vai implorar por Baal? Ele não pode
cuidar de si mesmo? Se alguém vem e destrói seu altar, Ba'al
não pode fazer algo a respeito? Quem o nomeou para vir e agir
por ele?" No meio desse versículo 31, "Que ele suplique por si
mesmo, ou lute por si mesmo, porque alguém jogou fora seu
altar".

Dra. Dana Pike:

00:20:51

Versículo 32, "Portanto, naquele dia, chamaram-no, Gideon
Jerub-Baal, porque dizer que Baal suplicasse contra ele". Então
Jerub-Baal, a explicação literária é, deixe Ba'al implorar, certo?
Então, conforme lemos, temos Gideon e Jerub-Baal, dois nomes
diferentes para a mesma pessoa, que é a origem do nome
Jerub-Baal como nos é apresentado.

Dra. Dana Pike:

00:21:15

Verso 34, "O Espírito do Senhor veio sobre Gideon", há nosso
sinal de que o Senhor vai estar com ele para engrandecê-lo. Ele
chama as pessoas de Asher, Zebulun e Naftali no versículo 35,
assim como Manasseh, então havia quatro tribos, mas há 12
tribos. Mais uma vez, esta parece ser uma atividade regional,
não todos juntos. E eles estão prontos para lutar, mas ele ainda
não está bem certo de poder fazer isso.
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Dra. Dana Pike:

00:21:41

Assim, o versículo 36 de Gideon diz: "Se você vai salvar Israel
pela minha mão, me dê um sinal". Versículo 37: "Vou tirar o
velo, a pele de carneiro, o velo de lã do chão, e se de manhã
houver orvalho no velo, mas o chão estiver seco, então saberei
que você realmente quer que eu faça isso e me ajudará a fazer
isso, Senhor". Então, o que acontece? Não acontece.

Dra. Dana Pike:

00:22:05

Versículo 39, Gideon disse a Deus: "Não te zangues, não deixes
que tua raiva seja quente contra mim, eu te falarei uma vez
mais", quero dizer, mais uma vez.

Hank Smith:

00:22:13

Mais uma vez.

Dra. Dana Pike:

00:22:15

"Deixe-me provar", e então aqui está Gideon dizendo: "Deixeme provar isto uma vez com o velo, deixe-o agora estar seco
apenas no velo, mas todo o chão esteja orvalhado". Então
repetimos o sinal com uma reviravolta, e Deus fez o verso 40
naquela noite. Estava seco somente sobre o velo, e havia
orvalho no chão. Então Gideon agora se sente como: "Ok, o
Senhor me mostrou que ele vai estar comigo, vamos", e eles se
reúnem na fonte de Harod, que fica na beira do vale de Jezreel,
e este é o cenário, certo?

Dra. Dana Pike:

00:22:45

E você conhece a configuração no Capítulo Sete. Este em um
capítulo importante, Gideon acaba reunindo milhares de
homens para lutar contra os midianitas, e o que o Senhor lhe
diz? Demasiado homem...

Hank Smith:

00:22:57

Demasiados.

Dra. Dana Pike:

00:22:57

... pessoas. Quero dizer, isso é uma surpresa, certo? Você iria
querer todos os caras que você pudesse ter, eu pensaria, certo.

Hank Smith:

00:23:02

Normalmente você quer superar o inimigo, sim.

Dra. Dana Pike:

00:23:04

Então o Senhor diz muita gente, e a pergunta é: por que o
Senhor lhe diz para se livrar de alguns dos lutadores, homens
lutadores?

Hank Smith:

00:23:10

As pessoas não vão acreditar, vão pensar que foram eles e não
o Senhor, certo?

Hank Smith:

00:23:14

Exatamente.

Dra. Dana Pike:

00:23:14

Certo.

Hank Smith:

00:23:14

Sim.
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Dra. Dana Pike:

00:23:15

Ele disse: "Não quero que isto pareça que foram vocês mesmos
que o fizeram, quero que as pessoas apreciem que eu, o
Senhor, entreguei Israel com vocês, mas eu sou o poder por trás
disto". E assim você pode ler isso, e aí estão os meios que ele
concebe no capítulo cinco e seguintes, certo? Que eles
coloquem a cabeça na água para beber, que eles levantem em
suas mãos para lapidá-la, e que separem 300 disso no versículo
seis e no versículo sete.

Dra. Dana Pike:

00:23:46

O Senhor diz a Gideon: "Pelos 300 homens que derem a volta,
eu os salvarei". Muito bem, então novamente, tudo isso é
apresentado como se fosse o Senhor que está fazendo a última
entrega como o poder supremo, "Eu vou salvá-lo dos
midianitas". E assim Gideon ainda está um pouco nervoso, e
então naquela noite é-lhe dito para ir ao acampamento, ao
acampamento dos midianitas, "E se você está realmente
preocupado, leve seu amigo com você".

Dra. Dana Pike:

00:24:11

Verso 10: "Se você tem medo de descer, leve Purah, seu servo
com você", e assim ele faz, e os dois se esgueiram para o
acampamento midianita e ouviram esses dois midianitas
falando: "Bem, eu tive um sonho". Versículo 13: "Quando
Gideão chegou, eis que havia um homem que contou o sonho a
seu companheiro, e disse: "Eis que sonhei um sonho", isto é
gramática hebraica padrão, certo? Ouvimos isso também no
livro de Mórmon. "Um bolo de cevada caiu no hospedeiro de
Midian, entrou na tenda e derrubou as tendas".

Dra. Dana Pike:

00:24:38

E este companheiro diz no versículo 14, aqui está a
interpretação: "Isto não é nada exceto, é a espada de Gideão, o
filho de Joás, um homem de Israel, e Deus vai ajudá-lo a livrar os
israelitas dos midianitas".

Dra. Dana Pike:

00:24:50

Então Gideon volta e pensa, está bem, esta é a quarta vez que
ele é um sinal de algum tipo, que Deus vai estar com ele, certo?
Então ele reúne todos, seus homens, os 300, eles se dividem em
três grupos, e você conhece a história. Eles têm trombetas, diz
trompete, a palavra hebraica é shofar, esta é a corneta de
carneiro que eles transformaram em um corno para soprar, em
uma mão e eles têm um jarro de barro com uma tocha na outra
mão.

Dra. Dana Pike:

00:25:16

E o que é interessante aqui é que eles não têm nenhuma arma.
Se você tem ambas as mãos ocupadas, não tem sua espada, não
tem suas flechas, não tem sua adaga, tem a trombeta, o shofar,
e tem o jarro como diz, o frasco com a tocha dentro, a luz, e é
isso. Quem vai fazer a luta? Bem, é Deus que vai fazer a luta,
como nós lemos as histórias.
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Dra. Dana Pike:

00:25:35

Então ele diz: "Vou soprar a trombeta e quebrar o jarro e será
leve, e você fará a mesma coisa ao mesmo tempo, e todos nós
vamos gritar". O final do versículo 14, a espada de, e a espada
de está em itálico, porque isso não está no texto hebraico aqui.
"É para Yahweh, Jeová e Gideon".

Dra. Dana Pike:

00:25:55

E então chegamos ao final do versículo 20 onde eles realmente
fazem isso, e todos gritam: "A espada do Senhor e de Gideon".
Bem, Gideon aparentemente não tem uma espada, mas a
questão é que é o Senhor que tem o armamento, o poder, e
todos os anfitriões dos midianitas estão com medo. Eles
pensam que há muito mais de 300 israelitas, e eles decolam e
Gideon e seus homens os seguem e os matam pelo caminho, e
ele é vitorioso, ou Deus o ajuda a ser vitorioso, e eles a serem
vitoriosos, eles.

Hank Smith:

00:26:27

Bem, eu gostei de onde você estava sempre dizendo, disse, ele
precisa de tranqüilidade, e o Senhor lhe dá tranqüilidade. Ele é
alguém até agora, que sua fé tem uma vida útil curta, certo?
Que ele tem essas garantias, ele se sente entusiasmado, e então
isso diminui rapidamente, acho eu. Isso não parece ser uma
coisa ruim.

Dra. Dana Pike:

00:26:48

Sim, sim. Pode diminuir, pode apenas... Para ele, não foi
suficiente para continuar. Lembro-me de voltar muito atrás
quando estava apaixonado pela mulher que se tornou minha
esposa e eu me tornei seu marido, eu pensei... Eu disse:
"Senhor, eu realmente amo Jane, mas será que isso é uma coisa
boa? É isto que você quer? Será que isto vai ser produtivo para
ela e para mim? Será uma coisa boa?" E eu tive um bom
pressentimento sobre isso e uma ou duas semanas depois estou
no templo e dizendo: "Sabe, eu sei que perguntei isto diante de
Deus, mas você nos abençoaria neste relacionamento? Isto é
uma coisa boa?"

Dra. Dana Pike:

00:27:24

Não sei dizer quantas semanas devo ter oferecido essa mesma
oração, e a resposta foi sempre sim, mas eu só queria um pouco
mais de segurança. Acho que eu estava nervosa, bastante
jovem, e acho que não estou sozinha em ter tido alguma
experiência semelhante àquela em que as pessoas disseram:
"Senhor, deixe-me perguntar-lhe mais uma vez, o que você
pensa sobre isto? Você está de acordo com isto?" Então sim, eu
entendo isso, eu entendo isso.

Dra. Dana Pike:

00:27:49

Outras lições, o Senhor é misericordioso e disposto a trabalhar
com ele. Ele foi escolhido, para que o Senhor não o jogue
simplesmente para fora da porta. Ele não fez nada
completamente fora dos trilhos, ele não está em algum lugar no
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meio das ervas daninhas. Ele está tentando fazer o que o
Senhor lhe pediu, mas ele precisa daquela garantia extra,
daquela força extra, e o Senhor está disposto a trabalhar com
ele. Acho que essa é uma grande lição.
Hank Smith:

00:28:11

Eu gosto do Capítulo seis onde ele diz: "Quem sou eu, não sou
ninguém, mas o Senhor vê um homem poderoso e valoroso".
Bem, muitas vezes é assim que você pode se ver: "Quem sou eu,
eu sou um zé-ninguém?". E o Senhor disse: "Oh, você apenas
observa".

Dra. Dana Pike:

00:28:24

Eu posso fazer mais de você do que você pode fazer de si
mesma, mais ou menos uma coisa.

Hank Smith:

00:28:26

Do que você pode fazer de si mesmo, sim.

Dra. Dana Pike:

00:28:27

Sim. E temos outros exemplos disso também nas Escrituras, já
lemos Moisés, mas veremos outros também. Eu gosto da parte
que acabamos de ler no capítulo sete. Em última análise, é o
Senhor que vai travar nossas batalhas e nos ajudar a ter sucesso
em nossa vida mortal. Nos anos 70, talvez, o Ancião Hanks
tenha dado uma palestra sobre a espada do Senhor e de
Gideon, e usado este capítulo.

Dra. Dana Pike:

00:28:48

Mas a sensação de que é a espada do Senhor e de Gideon, bem,
quem é o maior poder aqui? É o Senhor, e se nos unirmos ao
Senhor através do pacto, e se permanecermos nessa relação de
pacto, e os pactos são todos sobre relacionamentos e a maneira
como estamos falando aqui na Bíblia, você está na relação com
Jeová sozinho, ou está trazendo outros deuses para a relação e
estragando essa relação primária.

Dra. Dana Pike:

00:29:12

Mas aqui, em uma relação com o Senhor, ele tem o poder de
nos entregar. Quero dizer, eu tenho essa confiança de que o
Senhor acabará por superar tudo. A passagem em Isaías que se
apanha no Apocalipse sobre secar cada lágrima de nossos olhos.
Quero dizer, eu aceito isso, portanto confio que o Senhor pode
me livrar mesmo tendo desafios, e problemas, e acidentes, e
dificuldades, e desgostos, e todo tipo de coisas ao longo do
caminho.

Dra. Dana Pike:

00:29:36

Portanto, se eu estou procurando por aplicações, essas são duas
que eu preciso de alguma segurança, e eu confio que Deus
finalmente entregará todos os filhos fiéis de Seus aqui na terra.

John Bytheway:

00:29:48

Apenas no manual ele faz um pequeno comentário sobre olhar
para os Juízes seis a oito, diz, para receber os milagres do
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Senhor em nossas vidas, devemos confiar em Seus caminhos,
mesmo quando seus caminhos parecem incomuns. Todos nós
passamos por algo em que olhamos para trás e dissemos: "Uau,
oh, eu estava realmente sendo ajudado ou guiado naquela
época, e não me dei conta disso". É assim que um padrão de
construção de fé tem sido para mim olhar para trás e dizer:
"Uau, eu estava sendo ajudado naquela época, pensei que
deveria ter saído assim, mas acabou sendo melhor".
Dra. Dana Pike:

00:30:16

Já mencionamos esta passagem antes, mas deixe-me apenas
focar enquanto passamos por aqui. Capítulo 8:22 e 23.

John Bytheway:

00:30:22

O passeio pelo estudo das escrituras.

Dra. Dana Pike:

00:30:23

Sim, infelizmente. "Os homens de Israel disseram a Gideon:
Governa tu sobre nós. "Você nos conduziu à vitória, somos
bem-sucedidos, você é o homem". Você governa sobre nós, e
nós criaremos uma dinastia para seu filho e para os filhos de seu
filho por causa do que você foi capaz de realizar". E ele diz no
versículo 23: "Eu não governarei sobre você, nem meu filho
governará sobre você, o Senhor", isto é Jeová, "governará sobre
você". Gideon diz: "Este não é o momento de iniciar uma
monarquia, o Senhor ainda é nosso Rei e nós vamos manter
este reino religioso/familiar de sua caminhada".

Dra. Dana Pike:

00:30:57

Agora, não dura muito tempo. Já no próximo capítulo, alguém
vai tentar a monarquia. Mas então você pensa: "Sim, bom para
você".

Hank Smith:

00:31:06

Notei que, assim que Gideon morreu, os filhos de Israel
voltaram a se lembrar e não do Senhor seu Deus. Portanto,
voltamos ao nosso ciclo aqui no final das oito.

John Bytheway:

00:31:16

Sim.

Dra. Dana Pike:

00:31:17

Correto, sim. Recebemos as notas do programa que nos dizem
que o ciclo continua. O capítulo nove é um pequeno desvio,
ouvimos falar de um companheiro chamado Abimelech, ele é o
filho de Gideon que tem 70 filhos. E este sujeito é filho de
Gideon através de uma concubina e ele decide que tem a mãe
de Shekham e tem conexões, e assim ele decide: "Meu pai não
quer ser rei, eu ficaria feliz em ser rei". E aqui está um aviso
também.

Dra. Dana Pike:

00:31:45

Isto não fazia parte da leitura, mas sempre que alguém quer ser
rei, você tem que dar um passo atrás e se perguntar.
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Hank Smith:

00:31:50

Sim.

Dra. Dana Pike:

00:31:51

Então ele consegue que alguns dos Shekhamitas o ajudem e o
proclamem rei, e ele pensa que mata todos os seus meioirmãos, os 70 filhos, ou pelo menos 69 dos filhos de Gideon,
mas um foge. Seu nome é Jotham, e ele corre na montanha por
Shekham, este é o versículo sete, capítulo nove versículo sete, e
grita esta parábola, uma mensagem anti-monárquica e ele diz:
"Se você fizer deste cara um rei, ele vai voltar para morder
você".

Dra. Dana Pike:

00:32:15

E isso está na história. Os shekhamitas têm problemas por causa
disso, e eventualmente Abimelech no final do capítulo nove
está em ação militar, e uma mulher numa torre atira parte de
uma pedra de moinho, e ela quebra seu crânio e ele morre. E
aqui está, triste de dizer, mas estamos vivendo em uma
sociedade patriarcal que olha para as mulheres como se fossem
de segunda classe em muitos contextos, então aqui no final do
versículo 54, Abimelech que acabou de levar um golpe no
crânio, diz ao seu portador de armadura: "Tire sua espada e me
mate, para que não se diga que uma mulher me matou. Eu não
quero morrer às mãos de uma mulher".

Dra. Dana Pike:

00:32:53

Agora, Sisera, não teve oportunidade de dizer isso no final do
capítulo quatro, quando Yaal o matou.

Hank Smith:

00:32:59

Ele foi levado através do templo.

Dra. Dana Pike:

00:33:01

Os capítulos 10 e 11 não fizeram parte da leitura sugerida em
Come Follow Me. O capítulo 11 tem uma história que eu adoro,
porque é um relato problemático que está relacionado aqui.
Quando eu digo amor, não é porque é agradável, quente e
confuso por qualquer meio, mas porque é um pensamento
provocante, penso eu. E muitas vezes eu passo tempo com
estudantes sobre isso, é a história de Jephthah, o Gileadita,
Gilead é a região a leste do vale do rio Jordão. Ele é o filho de
uma meretriz, ouvimos no capítulo 11 versículo um, então já
devemos pensar que seu status social é menor. E ele não é bem
tratado por sua família, mas oh, há opressão e todos sabem que
Jefté é um cara realmente talentoso em batalha, então vamos
fazer com que Jefté nos ajude a nos livrar dos amonitas.

Dra. Dana Pike:

00:33:52

Versículo 30: "E Jefté fez um voto sob o Senhor, sob Jeová e
disse: "Se o fizerdes sem falta, se certamente entregardes os
filhos de Amon em minhas mãos quando eu sair para combatêlos".
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Dra. Dana Pike:

00:34:04

e novamente, com outra ajuda, então será que seja o que for.
Algumas traduções o rendem, quem quer que seja, sai das
portas de minha casa para me encontrar quando eu voltar em
paz da luta contra os amonitas, certamente serão os Senhores e
eu o oferecerei como uma oferta queimada". E esta tem uma
passagem bastante conhecida. Portanto, ele faz este voto: "O
que quer que saia primeiro de minha casa, eu o ofereço ao
Senhor como holocausto". E a palavra hebraica é realmente Ola.
É a palavra que é usada para holocausto em todo Gênesis, em
todo o Êxodo, em todo o resto da Bíblia. Não há dúvida do que
ele está falando. Então ele explode e luta contra o versículo 32 e
seguintes, e tudo é grandioso. Não ouvimos muito sobre as
lutas, mas ele é bem sucedido em subjugar os amonitas.

Dra. Dana Pike:

00:34:45

Verso 34, Jefthah veio a Mizpah para sua casa. Este não é o
Mizpah ao norte de Jerusalém, é outro Mizpah ao leste do rio
Jordão, até sua casa e eis que sua filha saiu ao seu encontro
com tamboris, dançando e cantando. Ele está todo
entusiasmado. O pai voltou para casa. Ele está inteiro, é
saudável, bem sucedido. Ela está comemorando. E sua resposta,
versículo 35, aluga suas roupas em apuros e diz: "Ai de mim,
minha filha, você me trouxe muito baixo". Você é quem me
perturba". Eu abro minha boca para o Senhor e não posso voltar
atrás". Nossa explicação padrão é que essas pessoas viviam em
casas que tinham pequenos pátios e áreas abertas para dentro
da casa. Eles são chamados de casas de pilares, três ou quatro
cômodos, dois cômodos paralelos em um dos fundos. E as
galinhas, cabras e ovelhas vagueavam dentro e fora do
galinheiro.

Dra. Dana Pike:

00:35:36

E normalmente dizemos: "Ele está assumindo que qualquer que
seja o animal que saia, eu vou oferecer ao Senhor". Não me
importa se é o maior ou o melhor ou o quê". Mas, neste caso, é
a filha dele. E assim ela diz, versículo 36: "Meu pai, se você abriu
sua boca para o Senhor, faça-me o que você lhe prometeu, mas
faça-me este pequeno favor". Deixe-me ter dois meses para ir
para as colinas e com meus amigos e sair e dizer: "Nossa, eu
nunca vou me casar". Eu nunca vou ter filhos". E isso é o que
acontece. Verso 39. Ao final de dois meses, ela voltou para seu
pai que lhe fez de acordo com o voto, que ela havia prometido.

Dra. Dana Pike:

00:36:11

Agora não diz que ele realmente a matou e queimou seu corpo
como uma oferta de sacrifício, mas é essa a intenção da
passagem. Rapaz que nos faz reticentes. E então alguns dizem,
também nós, que talvez ele realmente não o tenha feito.
Apenas diz que ele o fez. Acho que os autores estão esperando
que você acredite que foi isso que ele fez. E então a pergunta
que eu sempre faço aos meus alunos é se ele fez a coisa certa?
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Ele deveria ter cumprido seu voto para com o Senhor? A filha
dele certamente o apóia para fazer isso e ela vai morrer. O que
é mais importante, tomar uma vida humana como oferenda ou
manter sua promessa a Deus?
Hank Smith:

00:36:49

E a Deus que não quer sacrifícios humanos.

Dra. Dana Pike:

00:36:52

Vamos voltar ao Deuteronômio 23 por um minuto.

Hank Smith:

00:36:55

Seja mais cuidadosa, Dana.

Dra. Dana Pike:

00:36:58

Bem, isso é uma lição. Tenha mais cuidado com o que você
promete, com certeza. E se você vai entrar em um pacto
sagrado ou fazer um voto, certifique-se de saber o que você
está fazendo sem dúvida. Mas veja que há algumas passagens
que poderíamos ler. Só vamos ler esta, Deuteronômio 23 contra
21 até 23. John, se você tem isso, quer ler isso por favor?

John Bytheway:

00:37:20

Sim. Quando fizeres um voto ao Senhor, teu Deus, não
descuidarás de pagá-lo para o Senhor teu Deus certamente o
exigirá de ti, e isso seria pecado em ti. Mas se deixares de fazer
um voto, não será pecado em ti, o que saiu de teus lábios
guardarás e cumprirás, até mesmo uma oferta de livre vontade,
conforme juraste ao Senhor teu Deus, o que prometeste com
tua boca.

Dra. Dana Pike:

00:37:47

Há um contexto para essa passagem também. Você também
poderia ler, não vamos olhar para o Eclesiastes, capítulo cinco,
versos que eu acho que são de dois a cinco. E Ecclesiastes
provavelmente não tem a mesma autoridade que
Deuteronômio, mas diz essencialmente a mesma coisa.
Portanto, meu ponto é na tradição bíblica, Deuteronômio,
Juízes 11, Eclesiastes 5, há este sentido de que se você faz um
voto, é melhor que o faça. Então eu ainda estou de volta à
pergunta: ele fez a coisa certa? Bem, no mundo deles, ele se
sente vinculado por isso. Agora vou dizer, eu não acho que ele
fez a coisa certa. Mas em sua cultura, em seu mundo religioso,
essa era a expectativa.

Dra. Dana Pike:

00:38:27

E até mesmo sua filha, como eu disse, apóia isso. Lições a serem
aprendidas, tenham cuidado com o que prometem. Neste caso,
dizemos freqüentemente, ele deveria ter sido mais específico,
seja qual for o animal que saia, e não quem saia da minha porta.
Em segundo lugar, quando chegamos ao capítulo 20, 21 no final
dos Juízes, se chegarmos tão longe, não fazia parte da leitura
em Venha Me Seguir. Os benjaminitas algo horrível acontece
em Gibeah, uma cidade em Benjamin. Acaba provocando uma

Judges 2-4, 6-8, 13-16 Parte 2 followHIM Podcast Pagina 19

Aviso: Este documento é uma transcrição automatizada. Você pode encontrar alguns pequenos erros incluídos.

guerra, é a única vez que ouvimos falar de todas as tribos
juntas. As 11 tribos se reúnem e quase exterminam Benjamin.
Dra. Dana Pike:

00:39:04

E eles fizeram um voto de que jamais darão suas filhas aos
benjaminitas. Portanto, eles têm que inventar um par de
maneiras diferentes para ajudar a manter vivos os homens
benjaminitas sobreviventes e ter cônjuges para eles para que
possam se casar e reconstituir a tribo de Benjamin. E assim eles
dizem por um lado, fizemos este voto. Não podemos quebrar o
voto que fizemos, mais uma vez, refletindo esta mentalidade,
mas vamos encontrar outra forma de contorná-lo. Por isso,
muitas vezes me pergunto se isso funcionou para eles no final
dos juízes. Por que não poderia funcionar para Jefté no capítulo
11, no meio do livro dos Juízes. Encontre uma maneira de
contornar isto. Você sabe o que eu quis dizer, Senhor, aqui está
minha melhor novilha.

Hank Smith:

00:39:48

Você sabe o que eu quis dizer? E não era isso.

Dra. Dana Pike:

00:39:50

Dê-o livremente em vez de minha filha. É provocante, mas vale
a pena considerar o significado dos votos que fazemos. E
quando fazemos uma promessa, somos nós que nos
comprometemos a fazer o que prometemos e a cumprir,
especialmente se estamos falando de promessas ou votos que
fizemos para o Senhor.

Hank Smith:

00:40:10

Absolutamente. Sim, é uma história que eu nunca ouvi.

John Bytheway:

00:40:16

Hank, já ouvi você brincar sobre você não gostar de gatos, sua
esposa adora gatos. Então você se comprometeu e agora você
tem dois gatos, certo?

Hank Smith:

00:40:23

Sim.

John Bytheway:

00:40:24

Talvez fosse isso o que ele quis dizer. O que quer que saia das
portas da minha casa para me encontrar, que seja um bigode.
Que sejam bigodes, certo?

Hank Smith:

00:40:32

Sim. Por favor, por favor, diga. Será que Jefté, ele simplesmente
entendeu mal o caráter do Senhor? Ele diria: "O Senhor não
gostaria que eu fizesse isso, eu o conheço".

Dra. Dana Pike:

00:40:48

Acho que é uma situação análoga em Gênesis 19. E quando
chegarmos mais tarde aos Juízes 19 e 20 ou hospitalidade, o
que é um grande princípio em seu mundo. Princípio primordial,
que se alguém está na rua e precisa de um lugar para ficar, você
o traz para sua casa, você o alimenta, você o coloca durante a
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noite, o que quer que seja. Mas em Gênesis 19, e no final dos
Juízes, a hospitalidade vai para o inferno. Enlouquece onde eles
estão dispostos a fazer qualquer coisa para apoiar o princípio da
hospitalidade, mesmo quando se trata do abuso das mulheres.
Eu vejo isto como um exemplo da mesma coisa, um exemplo da
mesma coisa em que, sim, fazer um voto. Você nunca quebra
seu voto. Você o mantém, não importa o que aconteça, mas
neste caso, tinha que haver outra forma de contornar isto. Não
siga adiante e cometa o que considero ter sido um pecado
maior ao matar sua filha. Sim.
Hank Smith:

00:41:38

A força se torna uma fraqueza quando você a leva longe demais.
Vamos chegar a Sansão.

Dra. Dana Pike:

00:41:45

13 a 16 é sobre Sansão. E, curiosamente, o capítulo 13,
realmente não é muito sobre Sansão. É sobre seus pais e a
interação divina que se relaciona com as promessas sobre seu
nascimento. Vale a pena ler isso cuidadosamente. Mais uma
vez, estamos falando neste caso de Danitas, mas se olharmos o
capítulo 13, versículo um, filhos do Senhor fizeram o mal,
estamos de volta ao ciclo. Aqui está a fórmula. Mais uma vez,
aos olhos do Senhor e o Senhor os entregou na mão dos
filisteus 40 anos. Portanto, os filisteus são pessoas não-semitas
que vivem na costa sudeste do mar Mediterrâneo. Eles já estão
na região provavelmente há apenas cerca de 100 anos ou
menos por esta época. No entanto, eles estão se deslocando da
costa para os vales.

Dra. Dana Pike:

00:42:29

Os israelitas estão tentando se mover para os vales em direção
à costa, porque a terra é tão agradável. E os filisteus estão
incomodando os danitas que levam este pequeno segmento de
território para o lado de Judá, um anjo do Senhor, verso três. E
novamente, é o mensageiro hebreu. Você tem que esperar e
descobrir se ele é um mensageiro divino ou um mensageiro
humano, mas chega e encontra esta mulher que acaba sendo a
mãe de Sansão e diz: "Você é estéril, mas vai suportar". Você vai
conceber e dar à luz um filho". Verso quatro. Agora, aqui está o
senão: "Cuidado, não beba nenhum vinho ou bebida forte ou
coma nada impuro". Isto é impuro de acordo com a lei do
mosaico, certo. O que é ritualmente aceito, ou não ritualmente
aceito na lei.

Dra. Dana Pike:

00:43:12

Verso cinco. Você irá conceber. Nenhuma lâmina de barbear
virá sobre sua cabeça para a criança será um nazireu desde o
nascimento ou desde o ventre. E ele começará, e aqui está o
qualificador, certo, ele começará a libertar Israel da mão dos
filisteus. Agora, Sansão não consegue fazer isso, Saul não
consegue fazer isso. Este é um processo contínuo, mas ele vai
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fazer parte disso. E assim ela diz a seu marido: "Ei, eu tive esta
experiência. Este homem de Deus, este mensageiro de Deus
veio e parecia meio angélico, divino. E ele me deu esta
promessa de que vamos ter um bebê. E ele deveria ser um
nazireu do ventre. Quando ele sai, ele é considerado um
nazireu". Então poderíamos parar e dizer, o que é um nazarite?
Você pode se lembrar no número seis.
Hank Smith:

00:43:59

Falamos um pouco sobre isso, mas eu adoraria que você se
comprometesse com o Senhor, era uma forma de os não-Levitas
se comprometerem com o Senhor. Isso é verdade?

Dra. Dana Pike:

00:44:08

Sim. Nos números seis, temos como parte das instruções do
Mosaico, o Senhor diz: "Se as pessoas quiserem se colocar em
uma relação sagrada extra comigo por um certo tempo", e isso
é retratado lá como relativamente temporário. Os santos dos
últimos dias gostam de usar a analogia das missões em tempo
integral. Vou me comprometer totalmente com o Senhor por
um par de anos. E quando eu terminar, voltarei à vida normal.
Há ofertas de sacrifícios que devem concluir o voto nazista.
Quando você sai desse status extra de dedicação ou de devoção
ao Senhor, isso não significa que você é mais ou menos
dedicado, mas você está se colocando em um certo status e
concorda em não fazer certas coisas, certo. Portanto, as três
coisas que são mencionadas no número seis são que você não
vai cortar seu cabelo. Você não vai beber vinho ou beber forte
ou comer nenhum dos produtos vitivinícolas. E você não tocará
pessoas mortas, o que o tornaria ritualmente impuro. Esses são
os três que são mencionados. Aqui, temos uma situação
incomum onde se diz à mãe de Samson que Samson era um
bebê e durante toda sua vida, quer ele queira ou não ser um
nazireu e se espera que viva por estas restrições. E nos relatos
que se seguem é apenas o cabelo que realmente é a restrição
que tem mais importância atribuída a ele. Ele toca o leão morto.
Ele bebe vinho, nada parece acontecer, mas no caso dele, é o
cabelo que é o segredo de sua força. Essa é a conexão com o
voto nazista. Verso 24, a mulher tem um filho. Eles chamam seu
nome de Sansão. O espírito do Senhor começou a se mover
sobre ele. E já somos de Sansão bebê para Sansão, adulto.

Dra. Dana Pike:

00:45:51

E no capítulo 14, ele vai até Timnah e vê uma das filisteias e diz:
"Sim, eu quero casar com ela". E fiel à sua cultura, ele volta para
seus pais e diz: "Organize este casamento para mim". Eu não sei
muito sobre ela, mas ela é bonita. E ela é uma filisteia. E então,
eu deveria me casar com um israelita em minha cultura que
seria de esperar". Seus pais lhe dizem: "Não há lindas meninas
israelitas entre os danitas com as quais você poderia se casar?".
"Não, eu a quero". E assim eles fazem o arranjo e a história
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continua, mas esta é sua esposa. Ele sai. Esta é a história do
banquete do casamento que dura uma semana. E ele conta um
enigma e diz: "Se você não conseguir adivinhar meu enigma,
você me dará 30 roupas. E se você adivinhar meu enigma, eu
lhe darei 30 trajes".
Dra. Dana Pike:

00:46:40

E os filisteus estão dizendo: "Sim, não queremos ficar em dívida
com este cara, mas não conseguimos descobrir o enigma que
ele deu". Mata um leão e ele volta atrás e o vê mais tarde. E a
Carcaça do leão é esta colmeia, um enxame de abelhas e o mel.
E é doce. E isso se torna a base para este enigma que ele conta
na festa que começa no capítulo 14 versículos 10 e seguintes. E
eles não conseguem descobrir. Então eles pressionam sua
esposa filisteia para que Samson lhe diga a resposta ao enigma,
para que ela possa dizer-lhes para que ele perca a aposta, ao
invés de eles perderem a aposta. E no sétimo dia, é anunciado
que eles descobriram o que, este é o fim do versículo 18, o que
é mais doce que o mel e o que é mais forte que um leão. Ele
está chateado.

Dra. Dana Pike:

00:47:24

Para o Senhor, mais uma vez, é atribuído à ação divina. O
espírito do Senhor vem sobre ele e ele vai até Ashkelon, uma
das maiores cidades filisteias mata 30 pessoas, pega seus trajes
e os traz de volta e diz: "Aqui, pagando a aposta". Claro que eles
estão chateados. Eles estão chateados porque 30 filisteus
morreram durante o processo. Ele sai de lá e volta para sua casa
por um tempo. Seu sogro entrega sua esposa a um filisteu. Ele
volta mais tarde e descobre. Ele está chateado. Isto é tudo
muito dramático aqui. E você deveria estar pensando o que há
com esse cara? Como ele chegou a ser juiz e ter o espírito do
Senhor vindo sobre ele? Ou no capítulo 15 e ele pega 300
raposas e pega, diz marcas de fogo. São tochas, certo. Então, ele
amarra duas raposas juntas, suas caudas juntas com uma tocha
no meio.

Dra. Dana Pike:

00:48:11

Assim, você tem 150 pares de raposas correndo com tochas, por
todos os campos. E eles queimam o milho. Como diz no
versículo cinco. Espero que agora, depois de José no Egito,
todos saibam que milho no Rei James significa grão. Não é
milho na espiga, como pensamos. Portanto, trigo e cevada eram
os dois grãos mais comuns no mundo antigo, próximo ao
oriente, no mundo bíblico. E assim que arde lá embaixo há
coisas. E a propósito, ele queima algumas das oliveiras da vinha.
Assim, agora os filisteus estão chateados por causa do que
Sansão fez. Ele ficou chateado por causa de como foi tratado,
certo. Isto é apenas esta rodada e redonda. Então ele vai a um
lugar e isto vale a pena comentar brevemente em Judá. E,
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versículo nove, os filisteus subiram e se lançaram em Judá e se
espalharam em Lehi.
Dra. Dana Pike:

00:48:55

A palavra hebraica é Lehi. Significa Jawbone. É o nome do lugar.
E descobrimos porque se chama assim à medida que
avançamos. Mas os homens de Judá dizem a Sansão: "Escutem,
não queremos que os filisteus nos espanquem por causa de
vocês. Portanto, vamos amarrar você e entregá-lo a eles". Não
vamos machucá-lo, mas vamos entregá-lo a eles". E é com isso
que ele concorda. No versículo 14, ele veio a Lehi. Os filisteus
gritaram contra ele. O espírito do Senhor veio poderosamente
sobre ele. Ele quebrou as faixas de linho com as quais ele estava
amarrado. Verso 15, e ele encontrou um novo maxilar, de
machado. Ele encontrou um Lehi de asno, um burro, e estendeu
sua mão e pegou-o e matou milhares de filisteus com ele. E
Sansão disse com uma mandíbula de um machado, montões
sobre montões, provavelmente montões de corpos, certo.

Dra. Dana Pike:

00:49:41

Com uma mandíbula de um machado, já matei mil homens? É
como, bem, tudo no dia de trabalho, certo. Mil homens
perderam suas vidas aqui. E eu quero fazer uma pausa aqui. Eu
sempre faço isso com os estudantes. Uma vez eu estava saindo
de um consultório de terapeuta familiar e, por acaso, vi isto na
parede. E novamente, não é um contexto engraçado, mas é um
uso inteligente desta escritura. Então foi isto que a placa dizia
na parede do consultório deste terapeuta: "Sansão matou 1000
filisteus com um osso do maxilar de um machado". Juízes 15.
Todos os dias, milhares de relacionamentos são destruídos com
a mesma arma, com um osso da mandíbula de um burro em um
relacionamento. Certo. Então, está bem.

Hank Smith:

00:50:21

Mantenha sua mandíbula fechada, John. Estou feliz por não ter
usado isso como seu adjetivo hoje.

Dra. Dana Pike:

00:50:28

O capítulo 15 termina com, ele está com sede. Ele diz ao
Senhor: "Não me deixe morrer de sede". Eu tenho tentado
derrotar os filisteus". Então Deus cria ali um lugar no vale, e a
água sai e ele lhe dá o nome de fonte de chamada. Certo.
Aquele que clama pela ajuda de Deus. Portanto, esta é a única
vez em que Sansão realmente, como foi retratado. Temos
sempre que dizer isso, onde ele pede a ajuda de Deus. O resto
do tempo, isto é apenas Sansão fazendo sua própria coisa
machista. E mais uma vez, esta imagem é muito diferente de
alguns dos outros juízes, certo.

Dra. Dana Pike:

00:51:03

Ele não chama outras tribos para pedir ajuda. Ele não chama
ninguém em busca de ajuda. Ele está apenas fazendo o que lhe
compete, não com tanto sucesso no longo prazo. E então o
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resto dos 16, então, é sobre Delilah. Nunca diz realmente que
ela se casa com ele ou que ele se casa com ela. Nunca diz
realmente, ela é filisteia? Mas assumimos que ela é filisteia, e
ele a ama. E esta é a primeira e única vez, esta é o capítulo 16,
versículo 4, depois de todas estas escapadas, que ele amou uma
mulher no Vale de Sorek, cujo nome era Delilah. E esta é
realmente a única vez que ouvimos falar de Sansão amando
alguém, que não ele mesmo.
Dra. Dana Pike:

00:51:39

Os líderes filisteus dizem: "Vamos fazer este cenário
novamente, como com sua esposa no início". Descubra dele
como ele é tão forte e o que podemos fazer para derrotá-lo". E
assim, três vezes, "lhe daremos muito dinheiro se nos ajudar".

Dra. Dana Pike:

00:51:52

E assim ela pergunta três vezes, e ele inventa algo e diz:
"Sansão, os filisteus estão em cima de você". E ele salta e
quebra as bandas. Ela continua pressionando ele. Após a
terceira vez, finalmente estamos no Capítulo 16, Versículos 15.
"Como você pode dizer que eu te amo quando seu coração não
está comigo? Você zombou de mim. Você mentiu para mim
estas três vezes". Versículo 16, aconteceu quando ela o
pressionou diariamente com suas palavras por quem sabe por
quanto tempo e o exortou. A alma dele estava atormentada até
a morte.

Dra. Dana Pike:

00:52:21

Ele apenas disse: "Qual é o objetivo de viver? Isto é apenas mais
do que eu posso aguentar". Então ele lhe disse, versículo 17,
todo o seu coração explica o voto nazista, não pode cortar meu
cabelo. Se eu fizer minha força se vai. Ela percebe que ele lhe
disse todo o seu coração.

Dra. Dana Pike:

00:52:37

Então ela tocou para os filisteus, como se tivesse um telefone, e
disse: "Ele me disse todo o seu coração". Eu sei que desta vez
esta é a verdade". E assim eles vêm, e ela ajuda, e cortam o
cabelo dele naquela noite. E ele salta, e não tem força, e os
filisteus arrancam-lhe os olhos e o levam para Gaza, onde ele
havia arrancado os portões e os levou embora. E ele é colocado
na prisão, ajudando a empurrar uma pedra de moer para moer
o grão. Seus cabelos começam a voltar, e depois de um tempo
estão dando uma grande festa no Templo Dagon, um deus dos
grãos. E o que aconteceu com aquele cara chamado Samson?
Vamos trazê-lo, e vamos gozar com ele. Vamos gozar com ele.
Vamos ver se ele é tão forte quanto costumava ser. E assim eles
o amarram aos dois pilares centrais que estão segurando o
andar de cima, e você conhece a história.

Dra. Dana Pike:

00:53:25

Este é o Capítulo 16, Verso 28. Sansão chama: "Senhor Deus".
Aqui o temos novamente chamando para o Senhor. "Lembre-se
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que eu rezo só mais esta vez. Dá-me forças para me vingar dos
filisteus, que me arrancaram os olhos". Ele está amarrado. Ele
exerce sua força. Verso 30, e ele puxa os pilares para baixo.
Todas as pessoas caem de cima para baixo e sobre as pessoas
que estão lá embaixo. E os mortos, que ele matou com sua
morte, foram mais do que aqueles que ele matou em sua vida.
Assim, ele mata, o quê, 2 ou 3.000 pessoas aqui no final. E este
é o fim da história de Sansão.
Dra. Dana Pike:

00:54:01

E assim podemos fazer as mesmas perguntas. Que lições você
poderia aprender com isso, Doctrine & Covenants Section 3,
Verses 3 e 4. "Lembrem-se, lembrem-se que não é a obra de
Deus que está frustrada, mas o trabalho dos homens", gente.
"Pois quando uma pessoa pode ter muitas revelações, poderes
para fazer obras poderosas, no entanto, se ela se vangloriar em
suas próprias forças e não se fixar nos conselhos de Deus e
seguir os ditames de sua própria vontade e desejos carnais, ela
deve cair e incorrer na vingança de um deus justo sobre si
mesma. Para mim, isso se conecta com Sansão". Sansão é uma
figura trágica. Vamos ter muitas figuras trágicas na Bíblia, mas
aqui está uma. Abençoado desde o nascimento com força e
oportunidade, promessas, um chamado. E pelo menos, mais
uma vez, a forma como ele é retratado em Juízes, o carnal, o
mundano, o ... Eu faço minhas próprias coisas. Não me importo
tanto com outras pessoas, especialmente com as mulheres, até
mesmo com os israelitas. Definitivamente eu não me importo
com os filisteus, certo? Apenas matar alguns aqui, matar 1.000
ali, o que quer que seja. Ou é um retrato de uma pessoa triste e
trágica, que segue sua própria vontade e desejos carnais, deve
cair. E ele caiu literalmente sob a carga do segundo andar do
templo.

Hank Smith:

00:55:12

Sim, eu ia dizer, casar bem. Para voltar ao Capítulo 14, quando
seus pais disseram: "Talvez você pudesse se casar no pacto. Que
tal isso?".

Dra. Dana Pike:

00:55:19

Já vimos isso, mas muitas das lições do Livro dos Juízes e de
outros lugares são exemplos negativos. Esperamos estar
aprendendo com os exemplos negativos que nos foram
fornecidos.

Hank Smith:

00:55:29

Acho que o manual fala sobre força vem de seus convênios.
Sansão perdeu tanto sua força física quanto sua força espiritual,
porque violou seus convênios.

John Bytheway:

00:55:39

Gosto do que você trouxe, no entanto, sobre a seção três,
porque isso é a perda do manuscrito de 116 páginas. E foi um
erro, e foi errado, e o Senhor ensinou uma lição lá. Aqui
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estamos olhando para isto. Muito bem, o que pode ser
ensinado aqui? Essa é uma ótima nota de rodapé. Vou colocar
isso no final desta história. Caso contrário, você é como se
estivesse tudo bem, bela história. O que eu faço com isso?
Dra. Dana Pike:

00:56:01

Não diz, e assim vemos, certo? Devemos ser capazes de extrair
a moral para a história, mas leva um pouco de tempo para
pensar sobre isso. E pessoas diferentes, dependendo do que
trouxerem para esta história, vão ver coisas diferentes, ressoar
com coisas diferentes. Mas há algumas lições de vida a serem
aprendidas.

Hank Smith:

00:56:19

Os juízes terminam dizendo algumas vezes: "Naqueles dias não
havia rei". Cada homem fazia o que estava certo em seus
próprios olhos". Isso soa apenas como Sansão. Faça o que é
certo a seus próprios olhos. Sansão, esse é o seu lema na vida,
eu farei o que eu acho certo.

Dra. Dana Pike:

00:56:34

Sim, sim. Tragicamente, você vê o resultado desse tipo de
abordagem da vida, onde a comunidade do pacto não parece
ser valorizada, onde os compromissos pessoais com os pactos
não parecem ser valorizados. Você poderia argumentar, será
que ele queria ser um nazireu? Seus pais o criaram dizendo: "Ei,
Deus diz que você vai ser um nazarite"?

Dra. Dana Pike:

00:56:53

s vezes as pessoas crescem nas casas dos últimos dias e dizem:
"Isto não é para mim". Eu vou escolher um caminho diferente".
E elas podem não ser tão selvagens e loucas como Sansão, mas
as pessoas escolhem caminhos diferentes. Por um lado, é fácil
derrubar Sansão. Por outro lado, vou tentar ter um pouco de
respeito por uma pessoa que escolhe outra direção por
qualquer razão que ela escolha. Estou feliz por acreditarmos em
um mundo espiritual, e espero que ele tenha tido muito tempo
para refletir e se arrepender e se recuperar, de acordo com a
nossa compreensão das coisas. Felizmente, isso não é o fim da
vida.

Hank Smith:

00:57:32

Há muito pouca humildade. Se você talvez colocar Samson ao
lado de Gideon, Gideon, que precisa de tranquilidade, Samson
parece não precisar de nenhuma tranquilidade. Sim, ele dirige
seu próprio show. Portanto, há uma lição importante.

Dra. Dana Pike:

00:57:47

Como mencionamos, esse é o fim das histórias dos Juízes no
Livro dos Juízes.

Hank Smith:

00:57:51

E então você disse que havia um apêndice, certo?
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Dra. Dana Pike:

00:57:53

Capítulo 7, sim. É assim que normalmente é chamado. Os
capítulos 17 e 18 narram uma história, e depois 19, 20, 21
narram outra história, e este é o fim. Mas, muito neste caso,
diria que é uma perversão religiosa. Assim você pode ler tudo
isso, e pelo caminho várias vezes, como você já observou e
incluindo o último versículo do Livro dos Juízes, 21, versículo 25.
Naqueles dias, não havia rei em Israel. Todos faziam o que era
certo aos seus próprios olhos. Não há rei humano, e esse é o
arranjo para a monarquia que vem em 1 Samuel. Mas também
não há muita lealdade ao rei celestial, Jeová.

Dra. Dana Pike:

00:58:35

E assim você tem esses relatos desprezíveis, quero dizer apenas
relatos terríveis de pessoas fazendo coisas terríveis a outras
pessoas, são projetados, como já dissemos antes, precisamos de
uma instituição humana para ajudar com nossos desafios, mas
também projetados para nos mostrar que, se deixarmos
Yahweh, Jeová, nosso rei celestial, veja o que se torna para nós?

Hank Smith:

00:58:57

Coisas em espiral.

Dra. Dana Pike:

00:58:57

E há algumas passagens das escrituras e ensinamentos que
dizem: "Uma coisa é se você simplesmente não vive bem". Mas
se você faz convênios para viver bem, e então você se volta
contra o Senhor e viola seus convênios, uma, você, sua vida é
muitas vezes pior. E segundo, seu julgamento é mais severo,
porque você está violando as promessas, promessas divinas que
você fez a um ser divino. Tantas coisas ruins aconteceram, e
mais uma vez, isto ilustra repetidamente aquele princípio de
Deuteronômio que também está no Livro de Mórmon. Se você
cumprir os mandamentos do Senhor, você é obediente, fiel,
prosperará na terra e Deus o ajudará. E se vocês não o fizerem,
Ele não o fará. E eu sei que isso é realmente preto e branco e
que pode ser enganado de todas as maneiras, mas há ali um
princípio subjacente que realmente tem algo a nos ensinar. E
ele aparece repetidamente nas escrituras.

Hank Smith:

00:59:49

Já ouvi chamar isso de doutrina de retribuição. Ela aparece
muito no Livro de Mórmon. Eu estava pensando, enquanto
olhávamos para estes capítulos, sobre a idéia do deus do Antigo
Testamento parecendo dura. E eu vou, bem as pessoas também
parecem bastante duras. Então, ele estava lidando com eles na
mesma medida de dureza com que eles estavam lidando uns
com os outros, talvez.

Dra. Dana Pike:

01:00:10

É um livro difícil. E novamente, como eu disse, a maioria das
lições que aprendemos são de exemplos negativos, algumas
positivas. Ao falar sobre justiça divina ou retribuição divina, o
que você tem, poderia eu ler esta citação? Eu encontrei isto
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quando estava fazendo um artigo sobre Miquéias. Ele se
expressou muito bem. É de um sujeito chamado Daniel
Simonson escrevendo um comentário sobre o Livro de
Miquéias.
Dra. Dana Pike:

01:00:31

Considere profecias em Miquéias sobre coisas ruins que
acontecerão no futuro, e eu gosto da maneira como ele
expressou isto. Tenho certeza que você provavelmente já
pensou sobre isto, mas esta é a sua declaração. "Um deus que
nunca se zanga seria um deus que não tem compaixão nem
empatia por aqueles que sofrem nas mãos dos outros". A raiva
de Deus é o outro lado do amor e da preocupação de Deus.
Estar em um relacionamento com um deus que realmente se
preocupa com as pessoas e com o que elas fazem significa
correr o risco de que às vezes Deus possa estar com raiva. A boa
notícia é que a raiva nunca é a última palavra". E quando li isso,
eu realmente parei e pensei.

Dra. Dana Pike:

01:01:11

Eu disse: "Sim, quero dizer, eu me irrito com outras pessoas por
fazer coisas ruins com meus filhos ou meus netos ou o que quer
que seja".

Dra. Dana Pike:

01:01:16

E ele não usa a palavra, pacto, mas diz, "estar em uma relação
com um deus que se preocupa com as pessoas". Podemos
facilmente dizer que estar em um relacionamento de pacto com
Deus envolvendo promessas sagradas, entender que quando eu
outras pessoas quebrarem essas promessas sagradas, haverá
conseqüências. Seria bom dizer que Deus nunca fica chateado.
Ele nunca fica bravo, não importa o que seja. Mas da maneira
como pelo menos as escrituras e os profetas retratam Deus,
temos muitos exemplos onde este é o caso, que a justiça de
Deus vai entrar em jogo, ou que o princípio da justiça entra em
jogo. E mesmo no Livro de Mórmon, em Alma nos é ensinado
que a misericórdia não pode roubar a justiça. Agora Jesus
fornece uma maneira de atender às exigências da justiça, mas
todos não aproveitam essa oportunidade. Assim, mais uma vez,
um deus que nunca se zanga seria um deus que não tem
compaixão ou empatia por aqueles que sofrem nas mãos dos
outros. E o Antigo Testamento tem muitos exemplos de
histórias de pessoas que sofrem nas mãos de outros.

Hank Smith:

01:02:15

Antes de deixá-lo ir, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Aqui está
você. Você é um estudioso da Bíblia, um dos melhores que eu
conheço e um santo crente dos últimos dias. Como esses dois
mundos se uniram para você? Acho que nossos ouvintes estão
interessados em ... Aqui está alguém altamente educado, bem
estudado. Acho que nossos ouvintes estariam apenas um pouco
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interessados nessa história. Sei que vocês vêm da Nova
Inglaterra, convertidos à igreja.
Dra. Dana Pike:

01:02:40

Eu tinha 12 anos quando minha família entrou para a igreja.
Assim, estudei a Bíblia hebraica, estudos da antiga Jerusalém na
escola. Aprendi muitas ferramentas, teorias, abordagens, como
lidar com isso, como pensar sobre isso, que faria parte do
programa de estudos bíblicos de qualquer pessoa. Algumas
pessoas saem desse pensamento uau, eu nunca tinha ouvido
falar disso antes. Acho que é verdade, e eu estava acreditando
na coisa errada, então eu estou fora daqui. Algumas pessoas
vêm e dizem, e espero que esta seja eu, "vejo aqui algumas
ferramentas valiosas". Eu não tenho que tomar a perspectiva
completa". Eu tinha professores que eram agnósticos. Tive
professores que eram ateus. Tive professores que acreditavam
nos judeus. Meu professor principal, Jeff Tige, colocava seu
yarmulke cada vez que abriamos as escrituras e líamos, porque
isso estava em sua tradição de fé, um sinal de respeito pela
santa palavra de Deus como ele a tinha e a aceitava. O que é
útil, o que é importante para mim, quero dizer, pensar em
redatores, pensar em outros tipos de coisas. Eu não cresci
pensando sobre isso.

Dra. Dana Pike:

01:03:43

Aprendi sobre esses tipos de coisas, perspectivas que as pessoas
têm e a montagem do texto, ou o texto não é perfeito. Ele tem
corrupções à medida que é transmitido. Há uma série de coisas
diferentes para se pensar em relação ao estudo de qualquer
texto das escrituras, mesmo textos modernos, com quase 200
anos, como a Doutrina e os Convênios. Há perguntas que
devemos fazer a nós mesmos. Acho que em minha experiência
pessoal, minha fé é o que é mais importante. Minha esposa e eu
dissemos isto um ao outro. Nosso relacionamento com o Senhor
é a coisa mais importante em nossa vida. Você é o próximo
como meu cônjuge, e então tudo mais sai de lá, os filhos, os
netos, a ocupação, os chamados da ala, o que você tem. Mas,
antes de tudo, é o Senhor e eu nessa relação de pacto que
mencionei agora, parece 100 vezes nesta transmissão. E tudo
cresce a partir disso. Ouça, eu conheço pessoas que foram para
a pós-graduação e perderam sua fé. Para mim, acadêmicos, a
abordagem acadêmica tem muito valor. Mas não é uma coisa
nem outra nem outra. Doutrina e Convênios está cheio disso.

Dra. Dana Pike:

01:04:48

Pegue dos melhores livros e estude história e geografia e
aprenda idiomas e todas essas coisas, aprenda até mesmo pelo
estudo e pela fé. A Doutrina e Convênios está cheia de
injunções divinas para ver o que há no mundo e ter o Espírito
Santo como seu guia para escolher o que é bom e útil e
produtivo, benéfico e para separar entre o que é bom e o que

Judges 2-4, 6-8, 13-16 Parte 2 followHIM Podcast Pagina 30

Aviso: Este documento é uma transcrição automatizada. Você pode encontrar alguns pequenos erros incluídos.

não é e para escolher o bom e rejeitar o resto. Tentei ter isso
como meu curso de vida e sou grato às bênçãos que me foram
concedidas por causa disso.
Hank Smith:

01:05:22

Você certamente me inspirou por muitos anos, e tenho certeza
que inspirou muitos hoje com sua profundidade de
conhecimento e sua fidelidade. Ambos são incrivelmente
impressionantes.

Hank Smith:

01:05:35

Bem, nós adoramos. Somos tão gratos que hoje temos que
passar um tempo com a Dra. Dana Pike. Uau. Que grande dia.
Queremos agradecer aos nossos produtores executivos, Steve e
Shannon Sorensen. Nós os amamos. E a nossos patrocinadores,
David e Verla Sorensen. E esperamos que todos vocês se juntem
a nós na próxima semana em mais um episódio de followHIM.
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Hank Smith:

00:05

Olá a todos. Bem-vindos aos seguintes favoritosHIM desta
semana. Se você esteve acompanhando este ano, sabe que John
e eu tiramos uma única pergunta da lição desta semana para
usar como nosso FavoritoHIM followHIM. Esta semana, estamos
no Livro dos Juízes. A pergunta desta semana é sobre Sansão e
como é importante namorar bem, casar bem, cercar-se de boas
influências. Importa quem são meus amigos, com quem namoro
e com quem me caso? O quanto isso importa? Penso que a
história de Sansão pode responder a isso dramaticamente. Não
é verdade, John?

John Bytheway:

00:42

É difícil falar com as crianças, dando uma olhada dura e dizendo:
"Preciso mudar meus amigos"? Eu adoro essa palavra que você
usa, Hank, as influências. E você sabe que o exemplo que eu
gosto de usar com os adolescentes é dirigir. Porque todos eles
estão muito entusiasmados em obter sua carteira de motorista
e assim por diante. Se você está no carro de outra pessoa, você
está indo para onde ela vai. Você é um influenciador ou você é
influenciado? E o Presidente M. Russell Ballard disse uma vez:
"Devemos influenciar mais do que somos influenciados".
Realmente requer um pouco de honestidade para dizer: "O que
meus amigos estão fazendo comigo?". Eles estão me levando
para onde eu quero? Estaremos todos ajudando uns aos outros
a chegar onde queremos?". Se meu amigo está dirigindo o
carro, tudo bem, porque ambos queremos ir para um bom lugar
ou não. Portanto, é uma ótima pergunta. Eu influencio ou sou
influenciado?

Hank Smith:

01:28

Excelente. Sim. Há apenas, que eu saiba, três pessoas nas
escrituras que tiveram seu nascimento anunciado por um anjo.
Duas delas são bem conhecidas, João Batista e Jesus. O terceiro
é Sansão. É Sansão. E ninguém poderia escolhê-lo, certo?
Quando eu perguntei, ninguém podia escolhê-lo. Por que, o que
acontece? Acho que a grande queda de Sansão chega cedo em
sua vida quando ele diz: "Quero casar com alguém que não é da
minha fé". E seus pais tentam dizer: "Existe alguém de nossa fé
com quem você poderia casar?" e ele decide: "Não, eu não vou
fazer isso". E então as coisas continuam a se espalhar lá com as
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pessoas que, por causa deste casamento, as pessoas pelas quais
ele está cercado, provocam sua ruína.
Hank Smith:

02:13

Portanto, importa por quem você está cercado, com quem você
namora e com quem você se casa. Gostaríamos de dizer: "Oh
não, não importa. A vida será a mesma, não importa o quê". E a
propósito, quando você troca de amigos ou quando decide
terminar um relacionamento, não estamos dizendo que essas
pessoas são más. Você não precisa passar pelo seu grupo de
amigos e ir, Telestial, Telestial, escuridão exterior, Telestial,
você não precisa fazer isso. Você pode apenas dizer, veja, esta
situação não é boa para mim. Esta circunstância, simplesmente
não funciona. Portanto, espero que o Senhor cuide de você.
Espero coisas boas para você, mas eu não posso ficar aqui. Você
se lembra no Livro de Mórmon? Há um ponto em que o rei Noé
pode fazer a coisa certa. Você se lembra disso? O rei Noé pode
fazer a coisa certa e deixar Abinádi ir. E ele estava prestes a
fazer isso.

John Bytheway:

03:00

E ele é influenciado...

Hank Smith:

03:02

Seus sacerdotes. Seus amigos. Eles o pressionam a fazer a coisa
errada. Como é crucial, John, cercar-se de pessoas que vão te
segurar em vez de tentar te puxar para baixo.

John Bytheway:

03:13

É um desejo justo. Se você quiser mais influências, boas
influências em sua vida, reze por elas. Só acho que é uma coisa
boa para se rezar. Pai Celestial, eu preciso de amigos e de
amigos que fortaleçam o que eu acredito ou me influenciem de
boas maneiras. E eu tentarei influenciá-los de boas maneiras. E
quando olho para minha própria vida e para meus filhos, é uma
das coisas pelas quais sou mais grato é quando vejo que eles
têm bons amigos, porque eles parecem seguir bons caminhos
quando têm bons amigos.

Hank Smith:

03:44

Portanto, esperamos que todos que estão ouvindo, levem isto a
sério. Mais uma vez, você não precisa ser julgador. Tantas vezes
fazemos isto sobre, "bem, você está julgando meu amigo". Você
está julgando meu namorado'. Você está julgando minha
namorada'. Não é sobre isso que se trata. Isto é você dizendo,
qual é a melhor situação para mim na qual eu posso viver o
evangelho? Você não disse, John, você ama o que o Elder
Hales...

John Bytheway:

04:03

Ah, sim.

Hank Smith:

04:04

Costumava dizer sobre um amigo.
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John Bytheway:

04:06

Sim. Élder Robert D Hales. Então, isto está voltando. Ele na
verdade, eu adoro isto porque ele era um piloto de caça.
Porque eu adoro aviões. E a conversa que ele deu foi chamada
Return with Honor, porque esse era o lema de seu esquadrão,
eu acho. Mas naquela palestra, ele apenas deu a melhor
definição de um amigo. Acho que já ouvi falar. "Um amigo é
alguém que torna mais fácil viver o evangelho de Jesus Cristo". E
acho que ele continuou: "um amigo nunca lhe pedirá para
escolher entre o seu caminho e o caminho de Deus", foi
realmente um grande conselho. Um amigo facilita as coisas.
Hank, você é um amigo porque nunca me pede para fazer coisas
que me levariam por maus caminhos. Portanto, somos amigos
porque você facilita para mim viver o evangelho estando ao seu
lado. E isso é uma ótima definição para amizade.

Hank Smith:

04:52

Excelente. Absolutamente excelente. Então dêem uma olhada,
todos ouvindo, dêem uma olhada séria, John e eu também
vamos fazer isso. Vamos dar uma olhada séria, nas influências
em nossas vidas. Quão influentes somos nós? Quão
influenciados somos nós? E ver se precisamos fazer uma
mudança lá porque não queremos acabar no caminho da
tragédia, como Sampson faz. É uma história muito triste onde,
se ele apenas fizer algumas mudanças no início, pode acabar
maravilhosamente. Portanto, pode ser uma lição maravilhosa
para nós. Se queremos acabar em bons lugares, temos que
tomar algumas boas decisões mais cedo. John, tive uma boa
conversa com um de meus filhos no outro dia e estava ficando
um pouco nervoso com alguns dos videogames que ele estava
jogando. Parecia que eles estavam ficando um pouco nervosos.

Hank Smith:

05:33

Ele e eu tivemos uma boa conversa sobre isso. Eu a modos que
a deixei por aí. E recebi uma mensagem dele mais tarde e ele
disse: "Ei pai, eu acho que vou apagar todos os jogos
assustadores e estranhos. Eles simplesmente não trazem uma
boa sensação em minha vida. Vou começar a jogar jogos mais
alegres que trazem uma sensação mais brilhante em minha
vida". Ele diz: "Pode ser difícil, mas eu realmente acho que é
isso que eu preciso fazer. Eu rezei sobre isso. É o que precisa ser
feito". Apenas um grande momento como pai para onde você
vai, isso é sábio ali mesmo. E como pai, eu queria descer e dizer:
'isto está acabando, isto acabou, você não vai mais fazer isto',
mas eu senti que vamos confiar no Senhor. O Senhor vai falar
com ele, certo? O Senhor vai guiá-lo. Então, só para gritar ao
meu filho por ter tomado uma boa decisão sobre suas
influências

John Bytheway:

06:17

E Hank, eu amo o que você acabou de dizer, vamos olhar para
nossas influências, porque não são só as pessoas. Poderia ser.
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Você ouviu o Presidente Nelson falar sobre as mídias sociais. A
mídia social é uma amiga? A internet é uma amiga? Os filmes
que escolho são um amigo? Eles estão facilitando para mim
viver o evangelho? E assim, olhando para todas as influências,
não apenas as pessoas, essa é uma ótima maneira de dizer.
Hank Smith:

06:39

Incrível. Bem, esperamos que você se junte a nós na próxima
semana para seguirHIM Favoritos. Venha se juntar a nós em
nosso podcast completo. É chamado followHIM. Estamos
entrevistando a Dra. Dana Pike e estamos vendo o Livro dos
Juízes esta semana. Acho que você vai adorar. Venha e junte-se
a nós. E não deixe de se juntar a nós na próxima semana para
outro followHIM Favoritos.
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